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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

DID2021002714

14/01/2021

25

WUUF KIDS

2

DID2021003003

14/01/2021

25

Lunakidz

3

DID2021003097

15/01/2021

25

SANDALKU.ID

4

DID2021003178

15/01/2021

5

PARTRELNA

5

DID2021003187

15/01/2021

5

STRELTIMA

6

DID2021003208

15/01/2021

5

SYTRELVA

7

DID2021003216

15/01/2021

5

ZETRELSYN

8

DID2021004762

22/01/2021

11

GAMMA

9

DID2021008679

06/02/2021

1

CV. Halto

10

JID2021010370

15/02/2021

43

BENTALA Coffee Eatery

11

DID2021012266

22/02/2021

30

4GIVE COFFEE (For give Coffee) memiliki arti
Memberi ( yaitu memberikan kopi terbaik )

12

DID2021013025

25/02/2021

29

Tahu Rumpi

13

DID2021013462

26/02/2021

32, 34, 5, 30

14

JID2021015885

08/03/2021

40

NAMU

15

DID2021024757

09/04/2021

3

JENNADEBEAU

16

DID2021025396

13/04/2021

30

Java with love

17

DID2021027899

21/04/2021

25

ABSTRUSE

18

DID2021030707

02/05/2021

25

HIT HARD PUNCH HARDER SINCE MMXI
TRIBE

19

DID2021030727

02/05/2021

25

SAIL AWAY

20

DID2021030729

02/05/2021

25

SOUND OF NATURE

21

DID2021031189

04/05/2021

3

HayCare

22

DID2021031232

04/05/2021

33

DONEGAL (Full Label)

RYDE YOUR RHYTHM

Halaman 2 dari 769

23

DID2021033176

11/05/2021

25

ELITE

24

DID2021033177

11/05/2021

1

MAXCO

25

JID2021033281

14/05/2021

35, 36, 43

26

DID2021034375

20/05/2021

16

Papaso Packaging

27

JID2021034403

20/05/2021

43

Seblak Sambara

28

JID2021034419

20/05/2021

43

GULAPAHIT COFFEE

29

DID2021034577

21/05/2021

3

WAHYU DIAN ANUGERAH

30

DID2021034844

24/05/2021

3

Bahari Wangi

31

DID2021034879

24/05/2021

5

MAGLAB

32

DID2021035121

25/05/2021

32, 5

TOP JUS

33

DID2021036043

28/05/2021

10

UWHITE

34

JID2021036197

31/05/2021

41

bimbelbtw

35

DID2021036198

31/05/2021

7, 12

36

DID2021036199

31/05/2021

9

smartbtw

37

DID2021036200

31/05/2021

10

WIRO

38

J082021036201

31/05/2021

43

POJOK RASA

39

DID2021036202

31/05/2021

7, 12

40

DID2021036534

01/06/2021

21

BOY WILLIAM

41

DID2021036535

01/06/2021

25

BOY WILLIAM

42

JID2021036536

01/06/2021

41

ORAGA ENTERTAINMENT

43

DID2021036537

01/06/2021

3

SARARAI

44

DID2021036538

01/06/2021

25

SOVER

45

DID2021036539

01/06/2021

16

TYREE

Logo

TOYO

UNITCM

Halaman 3 dari 769

46

JID2021036540

01/06/2021

35

BOY WILLIAM

47

JID2021036541

01/06/2021

41

BOY WILLIAM

48

JID2021036542

01/06/2021

42

BOY WILLIAM

49

JID2021036543

01/06/2021

38

NEBENG BOY

50

JID2021036544

01/06/2021

41

NEBENG BOY

51

JID2021036545

01/06/2021

38

DI BALIK PINTU

52

JID2021036546

01/06/2021

41

DI BALIK PINTU

53

JID2021036547

01/06/2021

38

5 MENIT AJA

54

DID2021036596

02/06/2021

29, 30

Richgison

55

DID2021036597

02/06/2021

25

BO & LOU

56

DID2021036598

02/06/2021

3

DHEAN Beauty

57

DID2021036599

02/06/2021

3

Zerowhite

58

JID2021036600

02/06/2021

45

PEMUDA KARYA NASIONAL

59

JID2021036601

02/06/2021

45

LOGO PEMUDA KARYA NASIONAL

60

DID2021036603

02/06/2021

34

GACOAN

61

DID2021036604

02/06/2021

25

Sirmione Indonesia

62

DID2021036605

02/06/2021

30

MASTUNGGAL DAN LOGO

63

DID2021036606

02/06/2021

5

RANCAKBANA

64

DID2021036607

02/06/2021

9

higertech

65

D222021036608

02/06/2021

32

Aimi JOJU

66

D092021036609

02/06/2021

30

BROKERZ

67

D092021036610

02/06/2021

30

CHANDIE

68

D092021036611

02/06/2021

30

Bn

Halaman 4 dari 769

69

J092021036612

02/06/2021

42

HERMEZINK

70

DID2021036613

02/06/2021

15

Genta

71

DID2021036614

02/06/2021

5

ACTIVE LIFE SPINAL CARE + LOGO

72

DID2021036615

02/06/2021

3

YOUTH BOOSTER

73

D102021036616

02/06/2021

29

LEXAN KOCIL + LOGO

74

JID2021036617

02/06/2021

35

Pondok Indah Medical Centre

75

JID2021036618

02/06/2021

35

OKEKLINIK

76

D102021036619

02/06/2021

7

BSS ORIGINAL EXHAUST + LOGO

77

D102021036620

02/06/2021

29

TINGKISKU + LOGO

78

JID2021036621

02/06/2021

35

TOSERBA JADI BARU

79

DID2021036622

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Apel

80

DID2021036623

02/06/2021

9

MotionPay

81

D102021036624

02/06/2021

30

DAPUR ONENG + LOGO

82

D102021036625

02/06/2021

29

FAFIFU + LOGO

83

DID2021036626

02/06/2021

10

ERGO MEDIC

84

D102021036627

02/06/2021

30

LOORDUNG + LOGO

85

D102021036628

02/06/2021

30

LAOLANAH MIMI + LOGO

86

DID2021036629

02/06/2021

10

ACTIVE LIFE SPINAL CARE + LOGO

87

D102021036630

02/06/2021

30

CHY84 + LOGO

88

DID2021036631

02/06/2021

3

AUTUMN BRIGHTENING SERUM WITH
HATOMUGI EXTRACT

89

D102021036632

02/06/2021

30

KASHVANDAWA + logo

90

D102021036633

02/06/2021

30

DENTRO + LOGO

91

D102021036634

02/06/2021

29

PROPARIS + LOGO

Halaman 5 dari 769

92

D102021036635

02/06/2021

20

ARTDIAS + LOGO

93

DID2021036636

02/06/2021

20

ERGO MEDIC

94

JID2021036637

02/06/2021

36

MotionPay

95

JID2021036638

02/06/2021

44

Pondok Indah Medical Centre

96

JID2021036639

02/06/2021

38

MotionPay

97

JID2021036640

02/06/2021

41

Gama English Course

98

JID2021036641

02/06/2021

44

ACTIVE LIFE SPINAL CARE + LOGO

99

JID2021036642

02/06/2021

42

MotionPay

100

D102021036643

02/06/2021

29

DAPUR HANI + Logo

101

D102021036644

02/06/2021

29

ODHING + LOGO

102

D102021036645

02/06/2021

30

KARIFA + LOGO

103

D102021036646

02/06/2021

30

GONGSOAN + LOGO

104

D102021036647

02/06/2021

32

IMAPUTRI + LOGO

105

D102021036648

02/06/2021

32

LARESARI + LOGO

106

D102021036649

02/06/2021

7

ANDRIO + LOGO

107

DID2021036650

02/06/2021

21

ACASSA

108

DID2021036651

02/06/2021

35, 25

109

D102021036652

02/06/2021

25

MUKHAYA + LOGO

110

D102021036653

02/06/2021

30

MOORJAAS + LOGO

111

D102021036654

02/06/2021

1

ASRIHIDRO + LOGO

112

DID2021036655

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lavender

113

DID2021036656

02/06/2021

3

AUTUMN GLOWING SERUM WITH
HATOMUGI EXTRACT

114

DID2021036657

02/06/2021

5

NFLI EST 2020 NATURE FOR LIFE
INDONESIA

FLORENCO

Halaman 6 dari 769

115

JID2021036658

02/06/2021

41

OVERHEARD

116

DID2021036659

02/06/2021

30

CHILLBREW DWIPANTARA

117

DID2021036660

02/06/2021

7

SUDCO + LUKISAN/LOGO

118

JID2021036661

02/06/2021

35

OVERHEARD

119

DID2021036662

02/06/2021

3

AUTUMN SKIN CONDITIONER + LOGO

120

DID2021036663

02/06/2021

3

RAJA GLOW dan logo

121

DID2021036664

02/06/2021

30

DIPPINGBAG

122

JID2021036665

02/06/2021

44

Bicho Association

123

JID2021036666

02/06/2021

41

JADIASN

124

J092021036667

02/06/2021

40

YOUNIE CRAFT SALATIGA

125

DID2021036668

02/06/2021

25

TACHETA

126

DID2021036669

02/06/2021

3

AUTUMN SKIN CONDITIONER + LUKISAN

127

DID2021036670

02/06/2021

3

AUTUMN SKIN CONDITIONER WITH ALOE
VERA EXTRACT

128

DID2021036671

02/06/2021

25

LEG'S ID

129

DID2021036672

02/06/2021

3

Nuansaku

130

DID2021036673

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lemon Grass

131

DID2021036674

02/06/2021

5

NEXTUER

132

D092021036675

02/06/2021

16

YS FLANEL

133

DID2021036676

02/06/2021

25

AZURASUPERHEROESLABS + LOGO

134

DID2021036677

02/06/2021

3

AUTUMN SKIN CONDITIONER WITH PEARL
BARLEY EXTRACT

135

DID2021036678

02/06/2021

3

YUMMYSBABY

136

DID2021036679

02/06/2021

20

EVERYFIT

137

DID2021036680

02/06/2021

3

LUKISAN AUTUMN

Halaman 7 dari 769

138

DID2021036681

02/06/2021

33

ARAK ROYAL 1343

139

DID2021036682

02/06/2021

25

LIDONG & LOGO

140

D222021036683

02/06/2021

3

REVELIN AESTHETIC

141

DID2021036684

02/06/2021

6

SNERBO DAN LUKISAN.

142

DID2021036685

02/06/2021

34

CONTESSA + LOGO

143

J222021036686

02/06/2021

35

JJ TAKO DIY

144

J222021036687

02/06/2021

43

JJ TAKO DIY

145

J222021036688

02/06/2021

43

OKOONO

146

DID2021036689

02/06/2021

25

BARCKLI'S

147

DID2021036690

02/06/2021

19

SNERBO DAN LUKISAN.

148

DID2021036691

02/06/2021

30

PONYO

149

DID2021036692

02/06/2021

25

ESEMBE

150

J222021036693

02/06/2021

44

Kampung Komplementer

151

JID2021036694

02/06/2021

35

TODA + LOGO

152

JID2021036695

02/06/2021

41

ESDA - Enspire School of Digital Art

153

JID2021036696

02/06/2021

35

QCOMM

154

DID2021036697

02/06/2021

25

AZURAANIMANGA STUDIO + LOGO

155

DID2021036698

02/06/2021

3

Luxury For Man

156

JID2021036699

02/06/2021

45

Rumah Riset Indonesia

157

JID2021036700

02/06/2021

35

TODA INDONESIA

158

DID2021036701

02/06/2021

3

Hisa

159

JID2021036703

02/06/2021

43

TREAT ME & LUKISAN

160

DID2021036704

02/06/2021

5

REFOS

Halaman 8 dari 769

161

J082021036705

02/06/2021

35

HATOBA

162

DID2021036706

02/06/2021

9

RAREUM

163

DID2021036707

02/06/2021

20

WINTERWOOD + LOGO

164

DID2021036708

02/06/2021

17

DCS + LOGO

165

DID2021036710

02/06/2021

20

CLARITY

166

DID2021036711

02/06/2021

19

ANTAPLAS + LOGO

167

DID2021036712

02/06/2021

20

BRAVO

168

DID2021036713

02/06/2021

3

SEGER & CO TJAP 2 ANTING + LOGO

169

DID2021036714

02/06/2021

7

TSL BOOK

170

DID2021036715

02/06/2021

12

RC1 & SIMBOL

171

JID2021036716

02/06/2021

39

DPORT

172

DID2021036717

02/06/2021

8

TSL BOOK

173

JID2021036718

02/06/2021

41

INGENIO INDONESIA

174

DID2021036719

02/06/2021

28

NEON

175

DID2021036720

02/06/2021

9

TSL BOOK

176

DID2021036721

02/06/2021

25

ISTANA DEWI CLOTHING

177

JID2021036722

02/06/2021

35

DPORT

178

D092021036723

02/06/2021

29

KeZA

179

DID2021036724

02/06/2021

20

SPLENDOR LIVING

180

D092021036725

02/06/2021

30

3D

181

DID2021036726

02/06/2021

7

TSL BOX

182

DID2021036727

02/06/2021

8

TSL BOX

183

DID2021036728

02/06/2021

30

Golden White

Halaman 9 dari 769

184

DID2021036729

02/06/2021

32

POWDER DREAMS

185

DID2021036730

02/06/2021

9

TSL BOX

186

DID2021036731

02/06/2021

20

SUPERSTAR

187

DID2021036732

02/06/2021

29

PIATA + LOGO

188

JID2021036733

02/06/2021

38

NET.IZEN

189

JID2021036734

02/06/2021

35

Mr.Liam & Logo

190

DID2021036735

02/06/2021

3

MODESTA

191

DID2021036736

02/06/2021

6

SOLIDECO + LOGO

192

JID2021036737

02/06/2021

35

TODA XPRESS + LOGO

193

DID2021036738

02/06/2021

3

DUAL ACTION (STYLISED) & DEVICE

194

DID2021036739

02/06/2021

30

PIATA + LOGO

195

D092021036740

02/06/2021

18

NiYo

196

DID2021036742

02/06/2021

3

unicharm pet

197

DID2021036743

02/06/2021

5

unicharm pet

198

DID2021036744

02/06/2021

9

MAKRITE

199

DID2021036745

02/06/2021

10

MAKRITE

200

JID2021036746

02/06/2021

43

SOTO KENANGAN

201

JID2021036747

02/06/2021

43

Mr.Liam & Logo

202

JID2021036748

02/06/2021

44

GLOWDERMA SKIN CLINIC DAN LOGO

203

JID2021036749

02/06/2021

35

VINE MAPLE

204

DID2021036750

02/06/2021

25

Cheerful Mario

205

DID2021036751

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lemon

206

D222021036752

02/06/2021

29

Pasar Sentul Bu Prihandi

Halaman 10 dari 769

207

DID2021036753

02/06/2021

3

PIPIQIU THINK BEAUTY

208

DID2021036754

02/06/2021

29

CAKE IN A CUP – Uncle Richef - SPECIAL

209

DID2021036755

02/06/2021

8, 25, 28

210

DID2021036756

02/06/2021

32

2Tang + Logo

211

DID2021036757

02/06/2021

30

CAKE IN A CUP – Uncle Richef - SPECIAL

212

DID2021036758

02/06/2021

16

GROWING BAG

213

JID2021036759

02/06/2021

38

LIKE IT

214

DID2021036760

02/06/2021

29

HUNGRY CHEESE BOX

215

JID2021036761

02/06/2021

35

GALEMORU

216

DID2021036762

02/06/2021

30

HUNGRY CHEESE BOX

217

DID2021036763

02/06/2021

8

SS SMOOTHSKIN

218

DID2021036765

02/06/2021

29

FIRE CHICKEN BITES

219

DID2021036766

02/06/2021

30

FIRE CHICKEN BITES

220

DID2021036767

02/06/2021

29

FIRE WEDGES

221

DID2021036768

02/06/2021

30

FIRE WEDGES

222

DID2021036769

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Marine

223

DID2021036770

02/06/2021

3

THINK BEAUTY

224

DID2021036771

02/06/2021

29

FIRE DRUM STICK

225

DID2021036772

02/06/2021

30

FIRE DRUM STICK

226

J102021036773

02/06/2021

42

GOOD EDIFICE CREATION

227

DID2021036774

02/06/2021

43, 30

228

DID2021036775

02/06/2021

29

HELLO CHEESEMATE!

229

DID2021036776

02/06/2021

30

HELLO CHEESEMATE!

BKK stylised logo

RO3ST

Halaman 11 dari 769

230

JID2021036777

02/06/2021

43

HELLO CHEESEMATE!

231

DID2021036778

02/06/2021

30

NDOKK

232

DID2021036779

02/06/2021

29

BERANI COBA?

233

DID2021036780

02/06/2021

30

BERANI COBA?

234

JID2021036781

02/06/2021

43

Sakura Japanese Food

235

JID2021036782

02/06/2021

43

BERANI COBA?

236

DID2021036783

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Orange

237

JID2021036784

02/06/2021

35

irakoesnocommunications + logo

238

JID2021036785

02/06/2021

43

CITI KOPI CLUB H5-J5

239

DID2021036786

02/06/2021

9

AROMA

240

DID2021036787

02/06/2021

5

LEPTOSS

241

D222021036788

02/06/2021

3

REYCCA SKIN

242

DID2021036789

02/06/2021

25

JYB

243

D222021036790

02/06/2021

3

DIASARA

244

JID2021036791

02/06/2021

35

MEAT HEAVEN MeatHeaven.id

245

DID2021036793

02/06/2021

20

ETERNAL

246

DID2021036794

02/06/2021

9

OSLOG

247

JID2021036795

02/06/2021

43

Ayam Setia

248

DID2021036796

02/06/2021

29

Asahi Milk

249

D222021036797

02/06/2021

3

SUBY

250

DID2021036798

02/06/2021

25

CHICIKO DAN LUKISAN

251

DID2021036800

02/06/2021

29

BURGER BENER + Lukisan

252

D102021036801

02/06/2021

34

BOSSE BOLD + lukisan

Halaman 12 dari 769

253

DID2021036802

02/06/2021

5

Flabio

254

DID2021036803

02/06/2021

3

MY PURE EARTH

255

JID2021036804

02/06/2021

38

MOLA CHILL FESTIVAL

256

DID2021036805

02/06/2021

30

PANDA

257

DID2021036806

02/06/2021

5

AIR GSP

258

DID2021036808

02/06/2021

18

MYLI

259

DID2021036809

02/06/2021

3

my pure earth

260

DID2021036810

02/06/2021

5

THEBALIS

261

DID2021036811

02/06/2021

24

MAXSPYDER

262

DID2021036812

02/06/2021

30

TEH GARDOE MANTEEPP... + LOGO

263

D222021036813

02/06/2021

3

BORNDIVA

264

DID2021036814

02/06/2021

3

Greisy

265

DID2021036815

02/06/2021

15

IGS IVAN GUITAR STUDIO Built Under
Supervision of Ivan Guitar Studio

266

DID2021036816

02/06/2021

18, 35, 25

267

DID2021036817

02/06/2021

3

Aku Glow

268

DID2021036818

02/06/2021

32

OZ WATER

269

DID2021036819

02/06/2021

16

Yokke!biz

270

DID2021036820

02/06/2021

12

TREK

271

DID2021036821

02/06/2021

14

MODESTA

272

DID2021036822

02/06/2021

35, 9, 41

273

DID2021036823

02/06/2021

7

S

274

DID2021036824

02/06/2021

16

BOARDOne logo

275

DID2021036826

02/06/2021

20

HAJUHAJU

TAG COMBAT

eduwork
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276

JID2021036828

02/06/2021

41

IVAN GUITAR STUDIO

277

DID2021036829

02/06/2021

26

Dylee&Lylee

278

DID2021036830

02/06/2021

16

279

DID2021036831

02/06/2021

25

280

DID2021036832

02/06/2021

35, 36, 9, 42

281

DID2021036833

02/06/2021

18

HERUPA & Logo

282

JID2021036834

02/06/2021

35

HERUPA & Logo

283

DID2021036835

02/06/2021

17

Yokke!biz

284

JID2021036836

02/06/2021

35

IVAN GUITAR STUDIO

285

DID2021036837

02/06/2021

12

AKAI HIGH PERFORMANCE RACING TEAM

286

JID2021036838

02/06/2021

44

APOTEK JOHAR

287

DID2021036839

02/06/2021

29

ALMONDERS

288

JID2021036840

02/06/2021

44

APOTEK JOHAR MEDIKA

289

DID2021036841

02/06/2021

25

Yokke!biz

290

JID2021036842

02/06/2021

36

MILENIA + Logo M

291

DID2021036843

02/06/2021

1

PT. MALINDO AGROTEK PERKASA

292

DID2021036844

02/06/2021

16

293

JID2021036845

02/06/2021

43

Galaxy Cheese

294

JID2021036846

02/06/2021

35

Harvest Line

295

DID2021036847

02/06/2021

7, 8

Victeche

296

JID2021036848

02/06/2021

37

VOOC logo

297

DID2021036849

02/06/2021

34

REBOLD

Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank
Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YAH0688, Xing Zhang, Fu Xing Zhang, Hell Bank
Note, 1000 + Tulisan Kanji + Lukisan
PERADI + LOGO
Whalefin + logo

Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank
Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YAH0588, Xing Zhang, Fu Xing Zhang + Hell Bank
Note + Tulisan Kanji + Lukisan
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298

DID2021036850

02/06/2021

14

emaskita

299

DID2021036851

02/06/2021

9

Find N

300

DID2021036852

02/06/2021

34

MONUS

301

JID2021036853

02/06/2021

35

Yokke!biz

302

JID2021036854

02/06/2021

35

Find N

303

DID2021036855

02/06/2021

2

MML

304

DID2021036856

02/06/2021

5

IVECTIF

305

DID2021036857

02/06/2021

18

MODESTA

306

DID2021036858

02/06/2021

20

MORTISE & TENON + LOGO

307

DID2021036859

02/06/2021

25

SAVASANA

308

JID2021036860

02/06/2021

38

VSPN eSports

309

DID2021036861

02/06/2021

34

REKING

310

DID2021036862

02/06/2021

3

FlowerElk + huruf kanji + logo

311

JID2021036863

02/06/2021

41

VSPN eSports

312

DID2021036865

02/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Rose

313

JID2021036866

02/06/2021

36

JannahQu

314

JID2021036867

02/06/2021

41

LIFE = Learning Intercultural French Education

315

DID2021036868

02/06/2021

12

ARC logo

316

JID2021036869

02/06/2021

41

JannahQu

317

DID2021036870

02/06/2021

3

ASK MAMA

318

DID2021036871

02/06/2021

6

MARSKISS + logo

319

JID2021036872

02/06/2021

43

NGOPI JO-E + LUKISAN

320

DID2021036873

02/06/2021

18

MARSKISS + logo
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321

DID2021036874

02/06/2021

21

DRINKTAINER

322

JID2021036875

02/06/2021

41

MOLA CHILL FESTIVAL

323

DID2021036876

02/06/2021

3

Orris

324

DID2021036877

02/06/2021

7

KMS (Kawi Mas Sejahtera)

325

DID2021036879

02/06/2021

30

90 DEGREE + LOGO

326

JID2021036880

02/06/2021

35

emaskita

327

JID2021036881

02/06/2021

42

MOLA CHILL FESTIVAL

328

DID2021036882

02/06/2021

16

POLO PREMIUM + LUKISAN

329

JID2021036883

02/06/2021

38

MOLA CHILL FESTIVAL

330

JID2021036884

02/06/2021

35

MIKHAIL

331

DID2021036885

02/06/2021

16

332

JID2021036886

02/06/2021

41

MOLA CHILL FESTIVAL

333

JID2021036887

02/06/2021

35

MARTIN

334

JID2021036888

02/06/2021

42

MOLA CHILL FESTIVAL

335

JID2021036889

02/06/2021

35

TUTU

336

DID2021036890

02/06/2021

29

HARUM LEZAT

337

JID2021036891

02/06/2021

35

INGUS

338

JID2021036892

02/06/2021

43

PUAS

339

DID2021036893

02/06/2021

16

340

JID2021036895

02/06/2021

41

Majalah Suara Indonesia Tionghoa

341

JID2021036896

02/06/2021

45

Certified Tax Counselor (CTC)

342

DID2021036897

02/06/2021

25

LITTLE baBanx

Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank
Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YAH0058, Xing Zhang, Fu Xing Zhang + Hell Bank
Note + Tulisan Kanji + Lukisan

Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank
Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YAH0088, Xing Zhang, Fu Xing Zhang + Hell Bank
Note + Tulisan Kanji + Lukisan
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Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank
Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YAH0018, Xing Zhang, Fu Xing Zhang + Hell Bank
Note + Tulisan Kanji + Lukisan

343

DID2021036898

02/06/2021

16

344

DID2021036899

02/06/2021

21

SENDOK NUSANTARA dan Logo

345

DID2021036900

02/06/2021

3

crowbi + Lukisan

346

DID2021036901

02/06/2021

3

crownbaby + Lukisan

347

JID2021036902

02/06/2021

41

flexi school dan Logo

348

DID2021036903

02/06/2021

16

349

DID2021036904

02/06/2021

3

LELAKI

350

DID2021036905

02/06/2021

7

CHUTIAN

351

DID2021036906

02/06/2021

5

BP PROPOLIS CANDY

352

DID2021036907

02/06/2021

3

BDS dan Logo

353

JID2021036908

02/06/2021

37

CHUTIAN

354

DID2021036909

02/06/2021

30

Hakubaku

355

DID2021036910

02/06/2021

3

Sepe Beauty dan Logo

356

DID2021036911

02/06/2021

9

SatuAja

357

DID2021036912

02/06/2021

7

Lukisan Logo

358

JID2021036913

02/06/2021

43

SISAPI NICHO BEEF BOWL EST 2020

359

JID2021036914

02/06/2021

37

Lukisan Logo

360

DID2021036915

02/06/2021

3

Istika BEAUTY CARE dan Logo

361

D102021036916

02/06/2021

34

BOSSE BOLD + LOGO

362

DID2021036917

02/06/2021

7

RESFRIADOR COOLER

363

DID2021036918

02/06/2021

7

TRUKING

364

JID2021036919

02/06/2021

37

TRUKING

Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank
Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YAH0002, Xing Zhang, Fu Xing Zhang + Hell Bank
Note + Tulisan Kanji + Lukisan
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365

DID2021036920

02/06/2021

25

Sama Janni + Logo

366

JID2021036921

02/06/2021

35

Sama Janni + Logo

367

DID2021036922

02/06/2021

3

HARAZAKI

368

DID2021036923

02/06/2021

3

RADE BEAUTYCARE

369

JID2021036924

02/06/2021

35

FREAKOUT

370

DID2021036925

02/06/2021

25

Dugem

371

JID2021036926

02/06/2021

35

GRODES GROSIR LUDES

372

JID2021036927

02/06/2021

35

LAKER SHOP

373

JID2021036928

02/06/2021

35

MATSUNAGA

374

JID2021036929

02/06/2021

35

WARDES

375

JID2021036930

02/06/2021

35

SHUNJI

376

DID2021036931

02/06/2021

29

Pempek BeGe

377

JID2021036932

02/06/2021

38

FREAKOUT

378

DID2021036933

02/06/2021

32

PYOOMA + LOGO

379

DID2021036934

02/06/2021

30

PYOOMA + LOGO

380

DID2021036935

02/06/2021

24, 25

381

DID2021036936

02/06/2021

32

FIQA

382

DID2021036937

02/06/2021

12

TANIKAYA

383

DID2021036938

02/06/2021

7, 8

TANIKAYA

384

DID2021036939

02/06/2021

25

fennchoice

385

DID2021036940

02/06/2021

29

AKRIMNA

386

DID2021036941

02/06/2021

3

SO FRESH LIVING

387

DID2021036942

02/06/2021

5

SO FRESH LIVING

Larrimore
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388

DID2021036943

02/06/2021

30

PEMANDANGAN PESAWAT + LUKISAN

389

DID2021036944

02/06/2021

30

NAGA MERAH MANIS + LUKISAN

390

DID2021036945

02/06/2021

30

MAHKOTA BUAH PISANG SPESIAL +
LUKISAN

391

DID2021036946

02/06/2021

10

WINGSCARE MASKITA

392

DID2021036947

02/06/2021

10

WINGSCARE MASKER KITA

393

JID2021036948

02/06/2021

41

Seiso NLP International

394

DID2021036949

02/06/2021

10

WINGSCARE SAFE COMFY

395

DID2021036950

02/06/2021

10

WINGSCARE COMFY MED

396

DID2021036951

02/06/2021

397

DID2021036952

03/06/2021

5

LIMINZHAI

398

DID2021036953

03/06/2021

20

Dua Walet

399

DID2021036954

03/06/2021

30

e-cookies

400

DID2021036955

03/06/2021

20

MAS*TER Master-nya Tangki

401

D102021036956

03/06/2021

30

NIKI CITARASA INDONESIA

402

DID2021036957

03/06/2021

20

ME*TRO TANGKI

403

DID2021036958

03/06/2021

30

e-koffie

404

DID2021036959

03/06/2021

29

Soo Bakso

405

JID2021036960

03/06/2021

41

JagaLilin

406

DID2021036961

03/06/2021

21

YFJ

407

DID2021036962

03/06/2021

20

Opdiza Furniture simply elegant

408

DID2021036963

03/06/2021

9

YUNTENG

409

JID2021036964

03/06/2021

43

VANILA CATERING By Vika

410

DID2021036965

03/06/2021

3

JARAJAN SKIN CARE

16, 18, 35, 20, 24, 9, 25,
BOSS
14
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411

DID2021036966

03/06/2021

30

CAP MANJUR

412

DID2021036967

03/06/2021

3

Naturbe

413

DID2021036968

03/06/2021

32

PRAJA + LOGO

414

DID2021036969

03/06/2021

3

GLAMIN

415

DID2021036970

03/06/2021

21

unicharm pet

416

DID2021036971

03/06/2021

10

QueenMask

417

JID2021036972

03/06/2021

43

SARIGADING

418

DID2021036973

03/06/2021

30

GENCARUM + LOGO

419

JID2021036974

03/06/2021

36

emaskita

420

DID2021036975

03/06/2021

3

NAMI

421

DID2021036976

03/06/2021

5

HIDROFEROL

422

JID2021036977

03/06/2021

43

LUKISAN DURIAN

423

D222021036978

03/06/2021

3

AB-2

424

DID2021036979

03/06/2021

14

KENCANA

425

DID2021036981

03/06/2021

5

sliminology

426

DID2021036982

03/06/2021

30

WAHANA GULA INVESTAMA

427

DID2021036983

03/06/2021

14

KENCANA

428

DID2021036984

03/06/2021

25

AZURALOCAL ARTWORKS + LOGO

429

JID2021036985

03/06/2021

39

SATU HATI DAN LUKISAN

430

DID2021036986

03/06/2021

31

unicharm pet

431

DID2021036987

03/06/2021

25

CHICOTE

432

DID2021036988

03/06/2021

34

FULSUN

433

D102021036989

03/06/2021

3

The Body Map
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434

DID2021036990

03/06/2021

35, 25

435

DID2021036991

03/06/2021

25

MENIK

436

JID2021036991

03/06/2021

35

Berkesah

437

DID2021036992

03/06/2021

3

SKINONSKIN RADIANCE

438

DID2021036993

03/06/2021

25

CTW

439

DID2021036994

03/06/2021

9

KELLY

440

JID2021036995

03/06/2021

36

Yokke!biz

441

JID2021036996

03/06/2021

42

Yokke!biz

442

DID2021036998

03/06/2021

30

KOIKARASHI

443

D152021036999

03/06/2021

32

HSY 8+

444

JID2021037000

03/06/2021

43

LITOM

445

DID2021037001

03/06/2021

25

Coco

446

JID2021037002

03/06/2021

35

Polynia and Device

447

DID2021037003

03/06/2021

25

JUNGJI

448

JID2021037004

03/06/2021

41

Yokke!biz

449

DID2021037005

03/06/2021

9

Yokke!biz

450

D102021037006

03/06/2021

30

SATU JAGO

451

DID2021037007

03/06/2021

3

Polynia and Device

452

D152021037008

03/06/2021

32

ARAYU

453

DID2021037009

03/06/2021

32

Reflect

454

DID2021037010

03/06/2021

25

Terry & Co.

455

JID2021037011

03/06/2021

43

RPUBLIC

456

DID2021037012

03/06/2021

25

WILDI.ID

Shopidara
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457

DID2021037013

03/06/2021

25

FALSE9

458

D102021037015

03/06/2021

29

KOZAKANA + LOGO

459

DID2021037016

03/06/2021

18, 25, 26

460

DID2021037018

03/06/2021

34

PRIMITIVE VAPOR COMPANY + LOGO

461

D102021037019

03/06/2021

1

ARGORAYA

462

DID2021037020

03/06/2021

3

NUMARI

463

JID2021037021

03/06/2021

35

DAILY BEEF + GAMBAR

464

D222021037022

03/06/2021

20

MYSA.ID

465

DID2021037023

03/06/2021

3

HAIRY TALE

466

DID2021037024

03/06/2021

20

APHUU

467

DID2021037025

03/06/2021

12

KALOSI

468

DID2021037026

03/06/2021

3

Butterfly pea+ lukisan

469

JID2021037027

03/06/2021

41

Manendra Acharya

470

DID2021037028

03/06/2021

3

JOVANKA

471

DID2021037029

03/06/2021

5

HUA NENG YI

472

DID2021037030

03/06/2021

29

SWEET MI + KARAKTER HURUF NON LATIN

473

JID2021037031

03/06/2021

41

KABARPUBLIK.ID

474

JID2021037032

03/06/2021

41

TO1 + Logo

475

DID2021037033

03/06/2021

5

NANOPAD

476

DID2021037034

03/06/2021

30

TIAN MI + KARAKTER HURUF NON LATIN

477

JID2021037035

03/06/2021

36

KOMA

478

JID2021037036

03/06/2021

43

GEPREK OPPA

479

D072021037037

03/06/2021

30

bee boo

AUDREY THÉOLA Prêt-à-Porter
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480

JID2021037038

03/06/2021

42

DJONG DESIGN & Lukisan

481

DID2021037039

03/06/2021

32

SWEET LIFE + KARAKTER HURUF NON
LATIN

482

DID2021037040

03/06/2021

16

DAV.ID

483

D092021037041

03/06/2021

30

Jajanan Solotigo Bu Kadar

484

DID2021037042

03/06/2021

9

DEVISION + LOGO

485

D092021037043

03/06/2021

29

Sala3 CheeseTown

486

JID2021037044

03/06/2021

43

ICHI UMAI + KARAKTER HURUF NON LATIN
+ LOGO

487

JID2021037045

03/06/2021

45

RUMAH DUKA TIONG HOA IE WAN + Logo

488

JID2021037046

03/06/2021

41

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
TELOGOREJO + Logo

489

DID2021037047

03/06/2021

3

eLYes

490

D092021037048

03/06/2021

30

KALI KUTO Spesial

491

DID2021037049

03/06/2021

29

COCO LOCO & Logo

492

DID2021037050

03/06/2021

3

ACCIER + LOGO

493

JID2021037051

03/06/2021

38

Lokadata

494

DID2021037052

03/06/2021

31

COCO LOCO & Logo

495

DID2021037053

03/06/2021

29

SUNPRIDE dan Lukisan

496

DID2021037054

03/06/2021

18

KOBEST dan Lukisan

497

DID2021037055

03/06/2021

32

COCO LOCO & Logo

498

DID2021037056

03/06/2021

30

SUNPRIDE dan Lukisan

499

DID2021037057

03/06/2021

5

PRO GRACE

500

DID2021037058

03/06/2021

9

DIRIGO + LOGO

501

DID2021037060

03/06/2021

32

SUNPRIDE dan Lukisan

502

DID2021037061

03/06/2021

5

HAVBEQ
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503

DID2021037062

03/06/2021

30

OTEE & Logo

504

JID2021037063

03/06/2021

42

DIRIGO + LOGO

505

DID2021037064

03/06/2021

17

AND HYBRID + LOGO

506

DID2021037065

03/06/2021

5

UNAMITY

507

DID2021037066

03/06/2021

20

ELEGANCE

508

JID2021037067

03/06/2021

44

LUCETE

509

DID2021037068

03/06/2021

5

MEDI+PRO

510

DID2021037069

03/06/2021

20

SATELIT

511

DID2021037070

03/06/2021

35, 43, 30

512

JID2021037071

03/06/2021

43

SUNPRIDE dan Lukisan

513

DID2021037072

03/06/2021

5

COPELLOR

514

D082021037073

03/06/2021

18

BriCane BRILLIANT CANE

515

JID2021037074

03/06/2021

35

DAGANGAN

516

DID2021037075

03/06/2021

30

LUKISAN IMAJINATIF DEWA DEWI

517

DID2021037076

03/06/2021

5

MEDI+PRO

518

DID2021037077

03/06/2021

2

BANYAK IDE, BANYAK RASA!

519

DID2021037079

03/06/2021

6

DJ

520

D222021037081

03/06/2021

25

KOMUNITAS PUISI INDONESIA (KOPI)

521

JID2021037082

03/06/2021

35, 43

522

DID2021037083

03/06/2021

11

GREENPAN

523

DID2021037084

03/06/2021

5

BLENUT

524

JID2021037085

03/06/2021

41

RajaGrafindo Persada

525

DID2021037086

03/06/2021

3

NiBelle

Nona Teokpoki

CV MUJUR BERSAMA

Halaman 24 dari 769

526

JID2021037087

03/06/2021

35

Go! Jinie + Logo

527

DID2021037088

03/06/2021

33

AMBYAR

528

DID2021037089

03/06/2021

14

Euna Collection

529

DID2021037090

03/06/2021

25

Go! Jinie + Logo

530

DID2021037091

03/06/2021

1

SAS ANDALAN

531

DID2021037092

03/06/2021

30

BANYAK IDE, BANYAK RASA!

532

DID2021037093

03/06/2021

29

Banda Island

533

DID2021037094

03/06/2021

10

andent

534

DID2021037095

03/06/2021

24

VELVET JUNIOR + LUKISAN

535

DID2021037096

03/06/2021

32

BANYAK IDE, BANYAK RASA!

536

DID2021037098

03/06/2021

20

JESLIN

537

JID2021037100

03/06/2021

41

ITBOX

538

DID2021037101

03/06/2021

20

MADAM JESICA

539

JID2021037102

03/06/2021

41

Sekolah Interaktif

540

DID2021037103

03/06/2021

5

DUTASVITAE

541

DID2021037104

03/06/2021

29

OLAHAN PAKDE PRAS

542

DID2021037105

03/06/2021

28

ArticoGolf

543

DID2021037106

03/06/2021

25

VELVET JUNIOR + LUKISAN

544

DID2021037107

03/06/2021

24

GIWANG

545

DID2021037108

03/06/2021

20

ZUKUTA

546

JID2021037109

03/06/2021

43

HAYO HOTEL DAN LOGO

547

DID2021037110

03/06/2021

4

Petrolamp FO

548

D032021037111

03/06/2021

1

2 Kamba

Halaman 25 dari 769

549

DID2021037112

03/06/2021

3

550

DID2021037113

03/06/2021

36, 9, 42

551

JID2021037114

03/06/2021

35

FINE FLOWERS

552

DID2021037115

03/06/2021

10

STERIL

553

DID2021037116

03/06/2021

24

Mata Manuk

554

DID2021037117

03/06/2021

11

Terahertz (THz)

555

DID2021037118

03/06/2021

31

NUTRI DEFENSE

556

DID2021037119

03/06/2021

21

OKANA

557

DID2021037120

03/06/2021

9

BME + LOGO

558

JID2021037121

03/06/2021

41

SEV

559

DID2021037122

03/06/2021

12

ECLASSIC

560

DID2021037123

03/06/2021

25

SAMSPORT

561

JID2021037124

03/06/2021

41

SPECIAL EDUCATION AND VOCATIONAL

562

DID2021037125

03/06/2021

3

MOMICARE

563

DID2021037126

03/06/2021

29

OKANA

564

DID2021037127

03/06/2021

28

BROMO

565

DID2021037128

03/06/2021

20

KAVANSA

566

DID2021037129

03/06/2021

3

LUCENT AESTHETICS & DERMATOLOGY

567

JID2021037130

03/06/2021

42

UNIFIER

568

DID2021037131

03/06/2021

31

EAST HOPE + huruf kanji

569

DID2021037132

03/06/2021

34

Yum Qi

570

JID2021037134

03/06/2021

43

SUNPRIDE LYFE dan Lukisan

571

DID2021037135

03/06/2021

34

Huruf kanji dibaca YAN XI

MONGNIS Prestige + Logo
Lukisan

Halaman 26 dari 769

572

DID2021037136

03/06/2021

20

TSM

573

DID2021037138

03/06/2021

25

WELCOME TO THE UNIVERSE

574

DID2021037139

03/06/2021

3

JUJUR

575

DID2021037140

03/06/2021

30

OKANA

576

DID2021037141

03/06/2021

32

SUNPRIDE LYFE dan Lukisan

577

DID2021037142

03/06/2021

7

SHL

578

DID2021037143

03/06/2021

28

WELCOME TO THE UNIVERSE

579

DID2021037144

03/06/2021

25

BADDIE

580

DID2021037145

03/06/2021

30

SUNPRIDE LYFE dan Lukisan

581

DID2021037146

03/06/2021

30

Top Cookie + logo

582

DID2021037147

03/06/2021

16

KANNA

583

DID2021037148

03/06/2021

29

SUNPRIDE LYFE dan Lukisan

584

DID2021037149

03/06/2021

30

Mashe

585

DID2021037150

03/06/2021

16

MISATO

586

DID2021037151

03/06/2021

5

TOLLOVID

587

DID2021037152

03/06/2021

9

Lexar logo

588

DID2021037153

03/06/2021

3

TABOYA

589

DID2021037154

03/06/2021

30

RIYUKHE

590

DID2021037155

03/06/2021

30

Empang Mas

591

JID2021037157

03/06/2021

43

X CAFE COFFEE & RESTO

592

DID2021037158

03/06/2021

25

CRODERY

593

DID2021037159

03/06/2021

27

NEVADA SPORT

594

DID2021037160

03/06/2021

26

NEVADA SPORT

Halaman 27 dari 769

595

DID2021037161

03/06/2021

29

DEWA_n

596

JID2021037162

03/06/2021

41

Sekolah Nikah

597

DID2021037163

03/06/2021

25

NEVADA SPORT

598

DID2021037164

03/06/2021

21

NEVADA SPORT

599

DID2021037165

03/06/2021

30

MAMAYUM

600

DID2021037166

03/06/2021

3

MILK COSME dengan karakter huruf katakana
Jepang

601

DID2021037167

03/06/2021

18

NEVADA SPORT

602

DID2021037168

03/06/2021

24

SANDITA

603

JID2021037169

03/06/2021

41

HABISKERJA

604

JID2021037170

03/06/2021

36

ViNANCE

605

DID2021037171

03/06/2021

5

Bionce

606

DID2021037172

03/06/2021

27

NEVADA SPORT

607

DID2021037173

03/06/2021

26

NEVADA SPORT

608

DID2021037174

03/06/2021

25

NEVADA SPORT

609

DID2021037175

03/06/2021

30

DAPURLULUK

610

DID2021037176

03/06/2021

21

NEVADA SPORT

611

DID2021037177

03/06/2021

18

NEVADA SPORT

612

DID2021037178

03/06/2021

25

Herzora

613

DID2021037179

03/06/2021

9

Dasaita

614

DID2021037180

03/06/2021

29

NAMOI

615

DID2021037181

03/06/2021

9

NGORDER

616

DID2021037182

03/06/2021

25

TOZKY

617

JID2021037183

03/06/2021

45

FRANS & SETIAWAN LAW OFFICE

Halaman 28 dari 769

618

DID2021037184

03/06/2021

30

FAYZAH

619

DID2021037185

03/06/2021

30

DELANINA

620

DID2021037186

03/06/2021

30

HAPPI CAKE ATELIER dan Logo

621

DID2021037187

03/06/2021

25

MrSpeedy

622

DID2021037188

03/06/2021

3

Farkaglow

623

DID2021037189

03/06/2021

30

lesscoff

624

DID2021037190

03/06/2021

28

BIBACRAFT

625

DID2021037191

03/06/2021

3

ERNAYA dan Logo

626

DID2021037192

03/06/2021

6

ASSURE

627

DID2021037193

03/06/2021

16

MrSpeedy

628

DID2021037194

03/06/2021

4

RKSS

629

DID2021037195

03/06/2021

30

SAMBEL EXTRA PEDAS SBP

630

DID2021037196

03/06/2021

26

TAKA

631

DID2021037197

03/06/2021

30

PERUSAHAAN KUE PIA NY. LIAO

632

DID2021037198

03/06/2021

23

KEONG MAS

633

DID2021037199

03/06/2021

30

SIN YOON LOONG

634

DID2021037201

03/06/2021

30

Cap SATE AYAM

635

DID2021037202

03/06/2021

29

DEMILIAN

636

JID2021037203

03/06/2021

35

SIN YOON LOONG

637

JID2021037204

03/06/2021

44

ADZ-DZIKRO

638

DID2021037205

03/06/2021

3

ADZ-DZIKRO

639

JID2021037206

03/06/2021

43

SIN YOON LOONG

640

DID2021037207

03/06/2021

5

RASA POETRI

Halaman 29 dari 769

641

JID2021037208

03/06/2021

41

ADZ-DZIKRO

642

DID2021037209

03/06/2021

18

ADZ-DZIKRO + GAMBAR

643

DID2021037210

03/06/2021

5

NOWAF

644

DID2021037211

03/06/2021

5

NUTRIMAAG + GAMBAR

645

DID2021037212

03/06/2021

30

NUTRIMAAG + GAMBAR

646

DID2021037213

03/06/2021

25

SISSEY

647

DID2021037214

03/06/2021

5

NUTRITENZ + GAMBAR

648

DID2021037215

03/06/2021

30

NUTRITENZ + GAMBAR

649

DID2021037216

03/06/2021

18

SUPIYAH

650

JID2021037217

03/06/2021

43

Minum Yukkaka

651

DID2021037218

03/06/2021

7

Panenraya

652

JID2021037219

03/06/2021

45

Certified Custom Practioner (CCP)

653

DID2021037220

03/06/2021

30

SUTINI

654

DID2021037221

03/06/2021

12

Panenraya

655

DID2021037222

03/06/2021

25

WELMER

656

JID2021037223

03/06/2021

45

Certified Liquidator Practioner (CLP)

657

DID2021037224

03/06/2021

30

COWORK

658

JID2021037225

03/06/2021

45

Certified Tax & Business Entreprenuer (CTBE)

659

DID2021037226

03/06/2021

30

TRI

660

DID2021037227

03/06/2021

5

CAKBISRI

661

JID2021037228

03/06/2021

45

Certified Tax Legal Practioner (CTLP)

662

DID2021037229

03/06/2021

30

SUNI

663

DID2021037230

03/06/2021

30

ERIKA

Halaman 30 dari 769

664

JID2021037231

03/06/2021

45

Certified Transfer Pricing Practioner (CTPP)

665

DID2021037232

03/06/2021

30

SIMPANG EMPAT AM + GAMBAR

666

JID2021037233

03/06/2021

43

DAPUR HU HA

667

DID2021037234

03/06/2021

30

Jiwaraga

668

DID2021037235

03/06/2021

5

Jiwaraga

669

DID2021037236

03/06/2021

32

Jiwaraga

670

DID2021037237

03/06/2021

29

Jiwaraga

671

DID2021037238

03/06/2021

9

Lancar Jaya Software

672

DID2021037239

03/06/2021

30

Lemonilo Jiwaraga

673

DID2021037240

03/06/2021

5

Lemonilo Jiwaraga

674

DID2021037241

03/06/2021

30

Kisah Cinta berawal dari hati + lukisan

675

DID2021037242

03/06/2021

18

ARTICOLEDER

676

DID2021037243

03/06/2021

3

NUTTS skin DAN LUKISAN

677

DID2021037244

03/06/2021

32

Lemonilo Jiwaraga

678

DID2021037245

03/06/2021

29

Lemonilo Jiwaraga

679

DID2021037246

03/06/2021

29

YONGE'

680

DID2021037247

03/06/2021

30

IDA

681

DID2021037248

03/06/2021

29

YUKSRI

682

DID2021037249

03/06/2021

30

ALQUT

683

DID2021037250

03/06/2021

23

AKT

684

DID2021037251

03/06/2021

29

AL HIKAM

685

DID2021037252

03/06/2021

29

YUNI

686

DID2021037253

03/06/2021

25

Motor Antique Club Indonesia

Halaman 31 dari 769

687

JID2021037254

03/06/2021

44

WIDODO DENTAL

688

DID2021037255

03/06/2021

27

ZUNI

689

DID2021037256

03/06/2021

25

SNFR

690

JID2021037257

03/06/2021

43

LONG FENG TANG

691

DID2021037258

03/06/2021

30

CUZZ

692

JID2021037259

03/06/2021

35

IMAGE DYNAMICS

693

DID2021037260

03/06/2021

34

Screwbacco

694

JID2021037261

03/06/2021

41

VOB

695

JID2021037262

03/06/2021

41

BAINDO

696

DID2021037263

03/06/2021

25

MICHAEL ROYCE

697

DID2021037264

03/06/2021

21

WONDERLY

698

DID2021037265

03/06/2021

25

WONDERLY

699

DID2021037266

03/06/2021

30

YAROH

700

DID2021037267

03/06/2021

3

Mama Andin

701

DID2021037268

03/06/2021

8

WONDERLY

702

JID2021037269

03/06/2021

35

WONDERLY

703

DID2021037270

03/06/2021

25

Lukisan Rambu

704

JID2021037271

03/06/2021

41

VOICE OF BACEPROT

705

DID2021037272

03/06/2021

21

CRYSTALDATING

706

DID2021037273

03/06/2021

25

12 WIRED

707

JID2021037274

03/06/2021

41

INGLISH MEDINNA KAMPUNG INGGRIS

708

DID2021037275

03/06/2021

25

12 WIRED

709

JID2021037276

03/06/2021

35

12 WIRED

Halaman 32 dari 769

710

JID2021037277

03/06/2021

35

12 WIRED

711

JID2021037278

03/06/2021

41

12 WIRED

712

JID2021037279

03/06/2021

41

12 WIRED

713

JID2021037280

03/06/2021

41

AMITY ASIA AGENCY

714

JID2021037281

03/06/2021

41

AMITY ASIA AGENCY

715

DID2021037282

03/06/2021

30

Kue Nastar Dapur Soputan

716

JID2021037283

04/06/2021

35

Shop with Nyaman

717

DID2021037286

04/06/2021

25

MOUSSE

718

DID2021037287

04/06/2021

25

OLD EAST

719

DID2021037289

04/06/2021

29

CHISUNO

720

DID2021037290

04/06/2021

3

Really Beauty

721

JID2021037291

04/06/2021

43

NEYWAN

722

DID2021037292

04/06/2021

30

KHARINDA

723

DID2021037293

04/06/2021

29

LORVEN

724

DID2021037294

04/06/2021

29

TINNI

725

DID2021037295

04/06/2021

2

ALHACOAT

726

DID2021037296

04/06/2021

30

YUMMYTA

727

JID2021037297

04/06/2021

43

BADOG ( BAKSO GADOG )

728

DID2021037298

04/06/2021

30

Lemonilo Intijiwo

729

DID2021037299

04/06/2021

5

Lemonilo Intijiwo

730

DID2021037300

04/06/2021

32

Lemonilo Intijiwo

731

J222021037301

04/06/2021

35

MILOV

732

DID2021037302

04/06/2021

25

Feiyue

Halaman 33 dari 769

733

DID2021037303

04/06/2021

29

Lemonilo Intijiwo

734

J062021037304

04/06/2021

41

ABADINEGARA.ID

735

DID2021037305

04/06/2021

10

DA DEWI AYANA

736

DID2021037306

04/06/2021

5

DA DEWI AYANA

737

JID2021037307

04/06/2021

42

GRUPIN

738

JID2021037308

04/06/2021

42

GRUPIN

739

JID2021037309

04/06/2021

42

GRUPIN

740

DID2021037310

04/06/2021

30

Lemonilo Rempajiwo

741

DID2021037311

04/06/2021

3

Deep Clean

742

DID2021037312

04/06/2021

5

Lemonilo Rempajiwo

743

DID2021037313

04/06/2021

32

Lemonilo Rempajiwo

744

D092021037314

04/06/2021

29

Sanmilk

745

D222021037315

04/06/2021

5

Elsyane

746

DID2021037315

04/06/2021

29

Lemonilo Rempajiwo

747

DID2021037316

04/06/2021

35, 30

748

DID2021037317

04/06/2021

3

HILMI JAYA PAINT + lukisan

749

DID2021037318

04/06/2021

19

SHTI

750

DID2021037319

04/06/2021

3

MOMALAYA

751

JID2021037319

04/06/2021

43

CROFFEE

752

DID2021037320

04/06/2021

3

MOIS

753

DID2021037321

04/06/2021

1

dryice.id

754

DID2021037322

04/06/2021

3

BOSTERA BEAUTY

755

JID2021037323

04/06/2021

36

TRINDO PROPERTY

MARTABAK MANIS PANDAWA + LOGO

Halaman 34 dari 769

756

JID2021037324

04/06/2021

35

ATOP

757

D222021037325

04/06/2021

3

Chuya Skin Beauty

758

DID2021037326

04/06/2021

32, 29, 30

759

DID2021037327

04/06/2021

30

KARUBAREL 1

760

DID2021037328

04/06/2021

21

TAKAWARE

761

DID2021037330

04/06/2021

4

MedcoCoal

762

DID2021037331

04/06/2021

3

NILA

763

JID2021037331

04/06/2021

35

GOING GOING GONE!

764

JID2021037332

04/06/2021

43

Ma1a Kitchen dan lukisan

765

DID2021037333

04/06/2021

3

The Imah Geulis By Indri

766

JID2021037334

04/06/2021

35

ALL BOSS + LOGO

767

DID2021037335

04/06/2021

32

KARUBAREL 1

768

DID2021037336

04/06/2021

30

Ma1a Kitchen dan lukisan

769

DID2021037337

04/06/2021

7

MedcoCoal

770

DID2021037339

04/06/2021

19

MedcoCoal

771

DID2021037340

04/06/2021

32

SINAR BARU ( Lihat IDM000390110 )

772

JID2021037341

04/06/2021

35

MedcoMining

773

DID2021037342

04/06/2021

33

KARUBAREL 1

774

DID2021037343

04/06/2021

30

KARUBAREL 5

775

DID2021037344

04/06/2021

30

Natural Sweet

776

DID2021037345

04/06/2021

3

AMEE (LOGO PENDEK)

777

JID2021037346

04/06/2021

37

MedcoMining

778

JID2021037347

04/06/2021

39

MedcoMining

Health Today

Halaman 35 dari 769

779

JID2021037348

04/06/2021

35

VINSTASTY

780

JID2021037350

04/06/2021

40

MedcoMining

781

DID2021037351

04/06/2021

28

JOAN MIRO

782

DID2021037352

04/06/2021

30

VINSTASTY

783

DID2021037353

04/06/2021

32

KARUBAREL 5

784

DID2021037354

04/06/2021

3

AshKeeL

785

JID2021037355

04/06/2021

42

MedcoMining

786

DID2021037356

04/06/2021

30

KARUBAREL 3

787

DID2021037357

04/06/2021

18

KARMAK DAN LUKISAN

788

DID2021037358

04/06/2021

20

PESONA

789

DID2021037359

04/06/2021

32

Monalli

790

DID2021037360

04/06/2021

3

Higihom+ Baby By Lemonilo

791

DID2021037361

04/06/2021

43, 30

792

JID2021037362

04/06/2021

37

CLEAN LIVING.ID

793

JID2021037364

04/06/2021

42

Sarana Pembayaran Syariah

794

DID2021037365

04/06/2021

33

KARUBAREL 5

795

JID2021037366

04/06/2021

35

PASAR BANGUNAN

796

DID2021037366

04/06/2021

32

KARUBAREL 3

797

DID2021037367

04/06/2021

30

Tjap Simbah

798

DID2021037368

04/06/2021

3

Saffira

799

DID2021037369

04/06/2021

22

TIGA BUNGA + LUKISAN

800

DID2021037370

04/06/2021

9

NARIMAYA & Logo

801

DID2021037371

04/06/2021

9

TOURMALENS

GO TO MIE

Halaman 36 dari 769

802

DID2021037372

04/06/2021

33

KARUBAREL 3

803

DID2021037373

04/06/2021

29

OSHITERU

804

DID2021037374

04/06/2021

18

HUSEN

805

DID2021037375

04/06/2021

32

Krisna

806

D102021037376

04/06/2021

31

TRUE TEST + LOGO

807

DID2021037377

04/06/2021

30

doup. + Logo

808

DID2021037378

04/06/2021

3, 5, 25

809

DID2021037379

04/06/2021

5

Higihom+ Baby By Lemonilo

810

JID2021037380

04/06/2021

45

INIAC

811

JID2021037381

04/06/2021

35

NARIMAYA & Logo

812

DID2021037382

04/06/2021

5

HEBO + LOGO

813

JID2021037383

04/06/2021

42

MadrasahQu

814

DID2021037384

04/06/2021

9

GOYIPIPI + LOGO

815

DID2021037385

04/06/2021

1

NAFANT

816

J222021037386

04/06/2021

35

CIRCLE INDONESIA

817

JID2021037387

04/06/2021

43

WISMA DAUN + GAMBAR

818

DID2021037388

04/06/2021

25

NIRBITA CALYA + LOGO

819

DID2021037389

04/06/2021

30

SOROTI

820

DID2021037390

04/06/2021

3

NIRBITA CALYA

821

DID2021037391

04/06/2021

30

VAJOMBA

822

DID2021037392

04/06/2021

3

Monika Glowskin

823

DID2021037393

04/06/2021

32

VAJOMBA

824

JID2021037394

04/06/2021

36

NARIMAYA & Logo

FOHERB

Halaman 37 dari 769

825

DID2021037395

04/06/2021

28

MICROFISH

826

DID2021037396

04/06/2021

28

MONSTERFISH

827

DID2021037397

04/06/2021

16

SARI BUMI + LUKISAN

828

D302021037398

04/06/2021

30

SEPINTU SEDULANG

829

JID2021037400

04/06/2021

36

SKYSTAR CORPORATION

830

JID2021037401

04/06/2021

41

PEEKO

831

DID2021037402

04/06/2021

17

TWINREX

832

JID2021037403

04/06/2021

35

TokoAja + Lukisan

833

JID2021037404

04/06/2021

38

NARIMAYA & Logo

834

JID2021037405

04/06/2021

42

TokoAja + Lukisan

835

J152021037406

04/06/2021

43

NASI KUNING AMBON NY. LIEM

836

D302021037407

04/06/2021

30

BETUAH

837

DID2021037408

04/06/2021

28

Alvin Toys

838

JID2021037409

04/06/2021

42

NARIMAYA & Logo

839

DID2021037410

04/06/2021

25

AFTERDARK DAN LUKISAN

840

DID2021037411

04/06/2021

30

MIYOSHI

841

DID2021037412

04/06/2021

29

GIZELLA

842

DID2021037413

04/06/2021

3

adova

843

DID2021037414

04/06/2021

25

DABEDA DAN LUKISAN

844

DID2021037415

04/06/2021

25

CHERISH

845

DID2021037416

04/06/2021

9

Hasatek

846

DID2021037417

04/06/2021

3

HEBOLINE + LOGO

847

D102021037418

04/06/2021

31

Cattiee Cat

Halaman 38 dari 769

848

DID2021037418

04/06/2021

16

SAKURAMAS

849

JID2021037419

04/06/2021

43

WARUNG BU ENAAAK SPESIALIS PENYET
& COBEK

850

JID2021037420

04/06/2021

37

SEMESTA

851

DID2021037421

04/06/2021

29

OSHIHIRO

852

DID2021037422

04/06/2021

7

TOOLWAY

853

JID2021037423

04/06/2021

44

SOORI DOG GROOMING

854

DID2021037424

04/06/2021

3

HEBORICH + LOGO

855

DID2021037425

04/06/2021

17

LICAN ABSORBENT

856

DID2021037426

04/06/2021

19, 37, 42

857

DID2021037427

04/06/2021

18

ROOSYOFFICIAL + LOGO

858

J102021037428

04/06/2021

35

DIAZ PET SHOP + Logo

859

JID2021037429

04/06/2021

36

Relife Asia

860

DID2021037430

04/06/2021

8

TOOLWAY

861

DID2021037431

04/06/2021

25

ROOSYOFFICIAL + LOGO

862

JID2021037432

04/06/2021

38

BOLA.NET

863

DID2021037433

04/06/2021

3

FORA MEN + LOGO

864

DID2021037434

04/06/2021

29

NABAWI

865

JID2021037435

04/06/2021

43

THE EDEN

866

DID2021037436

04/06/2021

34

al zahra and device

867

JID2021037437

04/06/2021

35

BUM Depo

868

DID2021037438

04/06/2021

5

OLFAMZ

869

D102021037439

04/06/2021

28

YOEYOE

870

DID2021037440

04/06/2021

30

PUPO + LOGO

Toko Rumah

Halaman 39 dari 769

871

DID2021037441

04/06/2021

3

WZ SKIN

872

DID2021037442

04/06/2021

3

Naturalea, naturalee

873

DID2021037443

04/06/2021

5

FEBUCID

874

DID2021037444

04/06/2021

7

NGK Moto DX logo

875

D102021037445

04/06/2021

12

YOEYOE

876

JID2021037446

04/06/2021

43

BAKMIE LEGEND

877

DID2021037447

04/06/2021

25

Sugar kleren

878

DID2021037448

04/06/2021

3

NALICHANT + GAMBAR

879

DID2021037449

04/06/2021

9, 44

880

DID2021037450

04/06/2021

3

Wait n White

881

DID2021037451

04/06/2021

21

919

882

DID2021037452

04/06/2021

5

Racik Imun Booster

883

DID2021037453

04/06/2021

29

CORNTOZ

884

JID2021037454

04/06/2021

35

KREA GIFT STUDIO

885

DID2021037455

04/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Apel

886

JID2021037456

04/06/2021

43

OMNI CAFE INDONESIA

887

DID2021037457

04/06/2021

25

PROIN KID’S

888

DID2021037458

04/06/2021

12

ePAC

889

DID2021037459

04/06/2021

7

B MAX

890

DID2021037460

04/06/2021

16

Kampung Kantong Kertas

891

DID2021037461

04/06/2021

3

ERN SKIN GLOW + Logo

892

DID2021037462

04/06/2021

43, 29

893

JID2021037463

04/06/2021

36

STAGE MANAGER

Karakter huruf China yu, yuan
Zingala

Halaman 40 dari 769

894

JID2021037464

04/06/2021

35

ANEKAFOTO & SIMBOL

895

D102021037465

04/06/2021

30

PRIMA TIGA MAWAR

896

DID2021037466

04/06/2021

43, 29

897

DID2021037467

04/06/2021

32

O'Senangnya

898

DID2021037468

04/06/2021

30

UTANO + LOGO

899

DID2021037469

04/06/2021

5

V-Care

900

DID2021037470

04/06/2021

25

KHLD. INSPIRING YOU

901

DID2021037471

04/06/2021

30

Tepung Crepes Mall

902

D102021037472

04/06/2021

1

GNF SP 36

903

DID2021037473

04/06/2021

30

CORNTOZ

904

D102021037474

04/06/2021

1

GNF Mutiara

905

DID2021037475

04/06/2021

9, 42

DESTEN

906

DID2021037476

04/06/2021

32, 30

ZAYNA + Logo

907

JID2021037477

04/06/2021

35

FARMSTAY

908

JID2021037478

04/06/2021

43

KULONUWUN KOPI + LOGO

909

DID2021037479

04/06/2021

43, 29

910

DID2021037480

04/06/2021

9

OXI – FIVE with UV BLOCKER

911

DID2021037481

04/06/2021

9

WAW Entertainment

912

D102021037481

04/06/2021

25

MACROZ

913

DID2021037482

04/06/2021

3

DERMACUBE BY FARMSTAY

914

JID2021037483

04/06/2021

35

PROIN KID’S

915

DID2021037484

04/06/2021

29

ALJAWDA

916

D102021037485

04/06/2021

1

CIPMATREAT

FISHBALL STORY

Karakter huruf China yu, yuan, Karakter huruf
China shou gong zhi zuo, FISHBALL STORY +
Lukisan

Halaman 41 dari 769

917

DID2021037486

04/06/2021

29

SMAX CORNTOZ

918

D102021037487

04/06/2021

1

CaBCuS

919

JID2021037488

04/06/2021

43

Rempah Sunda dan Lukisan

920

JID2021037489

04/06/2021

44

KARUNIA MEDIKA DAN LUKISAN.

921

DID2021037490

04/06/2021

5

BE.LIVE

922

DID2021037491

04/06/2021

18

REINES Outdoor Explorer

923

JID2021037492

04/06/2021

35

MATAKAMU

924

DID2021037493

04/06/2021

30

SMAX CORNTOZ

925

DID2021037495

04/06/2021

5

C-KWAT

926

DID2021037496

04/06/2021

16

PINDO Copy Paper

927

DID2021037497

04/06/2021

16

Impressions Pindo 2000

928

DID2021037499

04/06/2021

1

R. KIKI CYCLAMATE

929

JID2021037500

04/06/2021

41

BIMBINGAN BELAJAR CPNSONLINE.ID +
LOGO

930

DID2021037501

04/06/2021

5

BE.LIVING

931

DID2021037502

04/06/2021

9, 42

DESTEN

932

DID2021037503

04/06/2021

32

KOKONI

933

JID2021037504

04/06/2021

43

KOKONI

934

DID2021037505

04/06/2021

37, 11

935

DID2021037506

04/06/2021

10

coconi baby

936

DID2021037507

04/06/2021

3

OGIMA + GAMBAR

937

JID2021037508

04/06/2021

35

MG MAGAU GROUP + LOGO

938

DID2021037509

04/06/2021

34

7 LAKES

939

D222021037509

04/06/2021

32

KAMIKANA

WATERMAXX

Halaman 42 dari 769

940

DID2021037510

04/06/2021

25

MUTEKI

941

DID2021037511

04/06/2021

25

circle.in

942

DID2021037512

04/06/2021

25

SANDALKAKIKU

943

DID2021037513

04/06/2021

34

7 HEAVENS

944

DID2021037514

04/06/2021

3

Lemonilo Higihom

945

JID2021037515

04/06/2021

40

DANZ ADV

946

DID2021037516

04/06/2021

5

Lemonilo Higihom

947

DID2021037517

04/06/2021

26

J&F

948

DID2021037518

04/06/2021

4

RYKON

949

DID2021037519

04/06/2021

3

Higihom+ by Lemonilo

950

JID2021037520

04/06/2021

43

Max's Pizza by Burgreens & Logo

951

JID2021037521

04/06/2021

43

de balaboedoer

952

JID2021037522

04/06/2021

43

KOPPIDOKIA + LOGO

953

DID2021037524

04/06/2021

30

EZZPREZZO + LOGO

954

DID2021037525

04/06/2021

5

Higihom+ by Lemonilo

955

DID2021037526

04/06/2021

5

IBERTHIONE

956

DID2021037527

04/06/2021

30

MAGERIN

957

DID2021037528

04/06/2021

32, 29

WAETEU

958

DID2021037529

04/06/2021

9, 42

MS-Insight

959

DID2021037530

04/06/2021

30

960

DID2021037531

04/06/2021

32, 29

961

DID2021037532

04/06/2021

3

Higihom+ by Lemonilo

962

DID2021037533

04/06/2021

30

Pantai Bae + Logo

KOPI ROBI + LOGO
CLARAGOPA

Halaman 43 dari 769

963

DID2021037534

04/06/2021

5

Higihom+ by Lemonilo

964

JID2021037535

04/06/2021

39

IDT

965

DID2021037536

04/06/2021

5

TRANSFORM

966

DID2021037537

04/06/2021

5

PROTEGER

967

DID2021037538

04/06/2021

37, 11

WaterNEXT

968

JID2021037539

04/06/2021

35

BERKAH HOME SHOPPING

969

DID2021037540

04/06/2021

5

WARRANT

970

DID2021037541

04/06/2021

5

AXIAL

971

DID2021037542

04/06/2021

5

NIKIPYRAM

972

DID2021037543

04/06/2021

29

4 GUYS CHICKEN

973

DID2021037544

04/06/2021

5

CAMIX

974

JID2021037545

04/06/2021

43

Max's Pizza by Burgreens

975

DID2021037546

04/06/2021

32

joniah

976

DID2021037547

04/06/2021

5

TRIMAXONE

977

JID2021037548

04/06/2021

45

LEGAL TREE + LOGO

978

JID2021037549

04/06/2021

35

PISTE SUGAR

979

DID2021037551

04/06/2021

11

ReSPR TECHNOLOGIES

980

DID2021037552

04/06/2021

25

Out Of The Box Style

981

DID2021037553

04/06/2021

29

NASI KULIT MANTU

982

JID2021037554

04/06/2021

35

WALSIN + logo

983

DID2021037555

04/06/2021

33, 41, 43

984

DID2021037556

04/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lavender

985

DID2021037557

04/06/2021

34

Logo

AMBYAR

Halaman 44 dari 769

986

DID2021037558

04/06/2021

5

NATRIBAC

987

DID2021037559

04/06/2021

34

LESSER PANDA

988

DID2021037560

04/06/2021

5

ASER

989

DID2021037561

04/06/2021

34

Huruf kanji dibaca Xiao Xiong Mao

990

DID2021037562

04/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Orange

991

DID2021037563

04/06/2021

5

STARPASS

992

DID2021037564

04/06/2021

7

FLORIO

993

DID2021037565

04/06/2021

5

BLADE

994

DID2021037566

04/06/2021

3

SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lemon Grass

995

DID2021037567

04/06/2021

7

RSW

996

DID2021037568

04/06/2021

5

Mooda

997

DID2021037569

04/06/2021

3

J.U.N

998

DID2021037570

04/06/2021

5

MEGATOS

999

DID2021037571

04/06/2021

5

AMOFOS

1000

DID2021037572

04/06/2021

10

LUNGENE INDONESIA + LOGO

1001

DID2021037573

04/06/2021

3

No-Tox Care

1002

D102021037574

04/06/2021

24

LEGENDS

1003

DID2021037575

04/06/2021

3

JUN

1004

DID2021037576

04/06/2021

5

APEXXNAR

1005

JID2021037577

04/06/2021

43

IMAGO KOTA MIMPI ECOTOURISM &
RESORT + LUKISAN

1006

DID2021037578

04/06/2021

9

RiseShine

1007

DID2021037579

04/06/2021

25

cutekids

1008

DID2021037580

04/06/2021

3

Fx skin

Halaman 45 dari 769

1009

DID2021037581

04/06/2021

25

MIGLIORE

1010

JID2021037582

04/06/2021

44

CheerUp + Lukisan/Logo

1011

DID2021037583

04/06/2021

19

Venom dan Logo

1012

DID2021037584

04/06/2021

19

WAINSCOT dan Logo

1013

DID2021037585

04/06/2021

25

SVRG

1014

DID2021037586

04/06/2021

30

Mitra Kerupuk

1015

DID2021037587

04/06/2021

28

SVRG

1016

DID2021037588

04/06/2021

25

TEVANO

1017

DID2021037589

04/06/2021

32, 33, 35, 40, 41

1018

DID2021037590

04/06/2021

30

JAY'S KITCHEN

1019

DID2021037591

04/06/2021

2

JAY'S KITCHEN

1020

DID2021037592

04/06/2021

29

JAY'S KITCHEN

1021

DID2021037593

04/06/2021

25

Ms ong

1022

DID2021037594

04/06/2021

32

ACER

1023

DID2021037595

04/06/2021

7

XTITAN logo

1024

DID2021037596

04/06/2021

34

VAPECHIEF + logo

1025

DID2021037597

04/06/2021

32, 33, 35, 40, 41

1026

DID2021037598

04/06/2021

9

OPPO Enco Buds

1027

DID2021037599

04/06/2021

9

OPPO Enco Free

1028

JID2021037600

04/06/2021

43

hayaticoffee

1029

DID2021037601

04/06/2021

30

hayaticoffee

1030

DID2021037602

04/06/2021

9

CommBank Goalsaver

1031

JID2021037603

04/06/2021

36

CommBank Goalsaver

HEINEKEN & Logo

HEINEKEN INDONESIA

Halaman 46 dari 769

1032

DID2021037604

04/06/2021

9

CommBank PayLater

1033

JID2021037605

04/06/2021

36

CommBank PayLater

1034

DID2021037606

04/06/2021

9

MORRO

1035

JID2021037607

04/06/2021

43

Nasi Bakar Rambo

1036

DID2021037608

04/06/2021

7, 8, 9

FANGDA DAN LUKISAN + HURUF CINA

1037

DID2021037609

04/06/2021

32, 30

REHAB MONSTER

1038

DID2021037610

04/06/2021

12

MORRO

1039

JID2021037612

04/06/2021

43

Babi Pelepas Rindu (BAPER)

1040

JID2021037613

04/06/2021

43

NIAT NGOPI + Lukisan

1041

DID2021037614

04/06/2021

25

MI AI

1042

DID2021037615

04/06/2021

32

SanWang

1043

DID2021037617

05/06/2021

16

LIVINA + LUKISAN

1044

DID2021037618

05/06/2021

3

LENGAU WANGEE

1045

JID2021037619

05/06/2021

35

BOTOLKUY

1046

DID2021037620

05/06/2021

3

LF BEAUTY

1047

DID2021037621

05/06/2021

3

MYLENA

1048

DID2021037622

05/06/2021

29

BE3SHA

1049

JID2021037623

05/06/2021

43

BOTOLKUY

1050

DID2021037624

05/06/2021

30

Z&S FOOD

1051

DID2021037625

05/06/2021

29

BOTASUMI

1052

DID2021037626

05/06/2021

18

NIGI

1053

DID2021037627

05/06/2021

25

NARA = Suatu Penamaan.

1054

DID2021037628

05/06/2021

25

MAXIMUM EXPLORER NUSANTARA M.E.N
DAN LUKISAN
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1055

DID2021037629

05/06/2021

30

ADVCOOK

1056

DID2021037630

05/06/2021

5

Cell Repair

1057

DID2021037631

05/06/2021

34

VAPORLAX

1058

DID2021037632

05/06/2021

5

JAMTES DAN LUKISAN

1059

DID2021037633

05/06/2021

30

BLUDERKOE

1060

DID2021037634

05/06/2021

30

KOPI JENGKI

1061

DID2021037635

05/06/2021

29

MYLILY

1062

DID2021037636

05/06/2021

30

D' on Coffee

1063

DID2021037637

05/06/2021

9

SMILe RS

1064

DID2021037651

05/06/2021

18

NURB

1065

DID2021037652

05/06/2021

30

STARCANDY

1066

DID2021037653

05/06/2021

3

SEZA GLOW

1067

DID2021037654

05/06/2021

29

VAHAN

1068

DID2021037655

05/06/2021

30

PERDELAPAN

1069

DID2021037656

05/06/2021

30

KLETHIKANELUCY

1070

DID2021037658

05/06/2021

25

Sam Lukem

1071

DID2021037659

05/06/2021

9

MINI PRIMO

1072

DID2021037660

05/06/2021

29

TRISULTAN

1073

DID2021037661

05/06/2021

30

AVERAMEA

1074

DID2021037662

05/06/2021

1

Glow'sShe

1075

JID2021037663

05/06/2021

37

iRoom Service

1076

DID2021037664

05/06/2021

29

arana food & beverages

1077

DID2021037666

05/06/2021

3

c42 by Maya Pawitra, S.H., M.H
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1078

DID2021037667

05/06/2021

5

BIULLA + LOGO

1079

DID2021037668

05/06/2021

3

La Lumiere Beauty

1080

JID2021037669

05/06/2021

35

Venopi

1081

JID2021037670

05/06/2021

43

Mil Village

1082

JID2021037671

05/06/2021

41

KINIMUSIC

1083

DID2021037672

05/06/2021

38, 9

FOODWALL

1084

JID2021037673

05/06/2021

35

ARROWSFAN

1085

JID2021037674

05/06/2021

35

Collab Indonesia

1086

DID2021037675

05/06/2021

30

CAP OKE SIP + LUKISAN

1087

DID2021037676

05/06/2021

30

CAP LENTUR + LUKISAN

1088

DID2021037677

05/06/2021

28

FS

1089

JID2021037678

05/06/2021

35

Collab Asia

1090

DID2021037679

05/06/2021

8

RACTION

1091

DID2021037680

05/06/2021

26

FRASSER ACCESSORIES

1092

DID2021037681

05/06/2021

30

EXTRA

1093

DID2021037682

05/06/2021

25

jus

1094

DID2021037683

05/06/2021

9

MATERIA

1095

JID2021037684

05/06/2021

43

amerta amour koffie

1096

DID2021037685

05/06/2021

32

Es Jeruk

1097

DID2021037686

05/06/2021

10

BUNNY ORTHO DAN LUKISAN

1098

DID2021037688

05/06/2021

25

AL-LAHDJI ( Lihat No. IDM000248772 )

1099

DID2021037689

05/06/2021

7

PC 8000

1100

DID2021037690

05/06/2021

29

HUBAGH
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1101

DID2021037691

05/06/2021

29

RUDI_I

1102

DID2021037692

05/06/2021

25

KAAMINI

1103

DID2021037693

05/06/2021

22

DREAMHIKE

1104

DID2021037694

05/06/2021

25

CARISMAH

1105

DID2021037695

05/06/2021

25

ARTOUR

1106

DID2021037696

05/06/2021

30

ECOBOYKIES

1107

DID2021037697

05/06/2021

3

Noorika

1108

DID2021037698

05/06/2021

30

FATIMEY

1109

DID2021037699

05/06/2021

30

PIENGALAM

1110

DID2021037700

05/06/2021

5

SOEASA

1111

JID2021037701

05/06/2021

41

Desa Timun+ Logo

1112

DID2021037703

06/06/2021

9

KRAKATAU

1113

JID2021037704

06/06/2021

43

GOMA KITCHEN

1114

DID2021037705

06/06/2021

30

BROWNIESLAND

1115

DID2021037706

06/06/2021

30

YU'SA

1116

DID2021037707

06/06/2021

29

MOOPED

1117

DID2021037708

06/06/2021

29

MAYAPASA

1118

DID2021037709

06/06/2021

30

MAMALEZATO

1119

DID2021037710

06/06/2021

30

KOCUMBU

1120

DID2021037711

06/06/2021

32

AVOKO

1121

JID2021037712

06/06/2021

43

DEKKIRA

1122

DID2021037713

06/06/2021

30

GASPOLE

1123

DID2021037722

06/06/2021

29

DESYAF
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1124

DID2021037723

06/06/2021

18, 25, 14

1125

DID2021037724

06/06/2021

30

HILSA

1126

DID2021037725

06/06/2021

29

OMAHFROZ ABIQAI

1127

DID2021037726

06/06/2021

30

ALYMA

1128

DID2021037727

06/06/2021

30

BONINA

1129

DID2021037728

06/06/2021

30

AMANTU

1130

DID2021037729

06/06/2021

30

ELPETIT

1131

JID2021037730

06/06/2021

36

BERQURBAN TANPA BATAS

1132

DID2021037731

06/06/2021

25

JABAL BARAGBAH

1133

DID2021037732

06/06/2021

3

the Juicy Gals

1134

JID2021037733

06/06/2021

35

Cahaya Hati Madani

1135

JID2021037734

06/06/2021

39, 40

1136

JID2021037735

06/06/2021

41

CinemaHutan

1137

DID2021037737

06/06/2021

30

KOFFIETONS

1138

JID2021037738

06/06/2021

35

PERSONIX

1139

DID2021037739

06/06/2021

25

HAJA INDONESIA

1140

DID2021037741

06/06/2021

3, 5

NaturAlys

1141

DID2021037742

06/06/2021

5

FUMAX

1142

DID2021037743

06/06/2021

10

gloveo

1143

DID2021037744

06/06/2021

5

MAXMYCIN

1144

JID2021037745

06/06/2021

41

aedu

1145

DID2021037746

06/06/2021

5

TOP HALWA + Lukisan

1146

JID2021037747

06/06/2021

41

INQUIRY LEARNING ACADEMY

BHANJARUU

Project Wasteless

Halaman 51 dari 769

1147

DID2021037749

06/06/2021

3

TOP HALWA + Lukisan

Jakarta, 07/06/2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

JUNIATUN, S.Sos., M.M.
NIP. 197908142002122001
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021002714
: 14/01/2021 11:12:41
:
: Indri Susanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Queen Garden IV, Blok H1, Kel. Waru, Kec. Baki, Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WUUF KIDS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru Muda, Biru Tua, Hijau, Ungu, Merah
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak;
Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian,
yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Rompi anak-anak; Sarung tangan bayi; alas
kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan bayi; atasan untuk anak-anak; baju bayi;
baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana anak; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-anak;
celana panjang untuk bayi; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek untuk anak-anak;
celana popok bayi; celana untuk anak-anak; gaun bayi; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; jepret baju
selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi;
kaus kaki anak-anak; kaus kaki untuk bayi; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; oto bayi dari
plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anakanak; 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
pria, wanita dan anak-anak; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; sandal bayi; sandal untuk anak-anak;
sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anakanak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sweater bayi; topi
untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021003003
: 14/01/2021 18:32:36
:
: Fitriansyah Akbar

540 Etiket

: Jalan Gempol Asri VIII No. 37, Gempolsari, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40215
:
:

Halaman 53 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lunakidz
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Ikat kaos kaki elastis;
Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka;
Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor;
Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas
Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; 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 untuk jaket;
Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; 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
untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); 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; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sileuweu
(Celana); Topi (penutup kepala) renang; 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); bagian depan kemeja; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; bingkai topi [kerangka];
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 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;
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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 anakanak; 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; 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; chullos [topi dengan penutup telinga]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas
luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan
air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; 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 celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan;
kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot;
kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja
untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; 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; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran
atau bergulat; menjalankan jas; miters [topi]; pakaian (jaket) memancing; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan
celana untuk yoga; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok
rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; 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 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); penutup kepala, termasuk topi
(caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); stoking dan celana ketat tipis wanita;
suge-gasa [topi topi]; tali celana; 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; 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; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak,
dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021003097
: 15/01/2021 10:07:52
:
: Muhammad Abdulloh Havis Nur Zain

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karang Kedawang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SANDALKU.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021003178
: 15/01/2021 13:43:39
: 90058300 17/07/2020 US
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PARTRELNA
: PARTRELNA : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi,
penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri),
penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis,
penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); anti-infeksi; obat
penenang ringan (anxiolytic); sediaan dan zat anti alergi farmasi; vaksin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021003187
: 15/01/2021 13:56:54
: 90058281 17/07/2020 US
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STRELTIMA
: STRELTIMA : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi,
penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri),
penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis,
penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); anti-infeksi; obat
penenang ringan (anxiolytic); sediaan dan zat anti alergi farmasi; vaksin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021003208
: 15/01/2021 14:36:56
: 90058304 17/07/2020 US
: Johnson & Johnson

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SYTRELVA
: SYTRELVA : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi,
penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri),
penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis,
penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); anti-infeksi; obat
penenang ringan (anxiolytic); sediaan dan zat anti alergi farmasi; vaksin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021003216
: 15/01/2021 14:49:55
: 90058284 17/07/2020 US
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZETRELSYN
: ZETRELSYN : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi,
penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri),
penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis,
penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); anti-infeksi; obat
penenang ringan (anxiolytic); sediaan dan zat anti alergi farmasi; vaksin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021004762
: 22/01/2021 12:47:01
:
: PT. GAMMA PERKASA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. Graha Mampang Lt. 3 Suite 305 Jl. Raya Mampang Prapatan Kav. 100 Duren
Tiga Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GAMMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Oranye, Abu-Abu
: 11
: ===Clean Out ( Alat Sanitari ); Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); lantai saluran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021008679
: 06/02/2021 10:13:57
:
: Bambang Irianto IR

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Perumahan Beteng Indah B7, RT03 RW01, Sanggrahan, Pucangan, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CV. Halto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Merah, Biru, Ungu
: 1
: ===Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk
tanah; bekatul [pupuk]; fosfat [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kompos [pupuk]; kompos,
pupuk kandang, pupuk; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk cair;
pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia;
pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang;
pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk
nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk sintetis untuk keperluan
pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang
tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan
pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk tanah; pupuk urea; superphosphate [pupuk];
tepung tulang [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021010370
: 15/02/2021 14:25:39
:
: Elbinasari Sumantri, Maya Isyantrie

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Grenwood Blok D-27 Jl. H. Abd. Gani No. 1 RT 001/001 Kelurahan
Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
: Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BENTALA Coffee Eatery
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, gold/emas
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai kopi; Layanan katering termasuk layanan
katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Penyediaan
katering; Restoran; jasa katering; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan
restoran; layanan kafetaria dan kantin; restoran, bar dan layanan katering; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021012266
: 22/02/2021 20:23:15
:
: Dewi Nirwana Montolalu, Yohan Tirta

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl panjaitan no.44 kotobangun , Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 4GIVE COFFEE (For give Coffee) memiliki arti Memberi ( yaitu memberikan kopi terbaik )
: 4Give Coffee memiliki arti memberi (memberikan kualitas kopi terbaik)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur warna latar berwarna hitam tulisan berwarna putih
: 30
: ===biji-bijian olahan; gula maple; gula merah; gula tebu bubuk; madu mentah [pemanis alami]; minuman cokelat; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; rempah-rempah bubuk; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021013025
: 25/02/2021 00:06:10
:
: Hendry Kusuma

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 58 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golden Boulevard Blok P9, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tahu Rumpi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Coklat
: 29
: ===abura-age [potongan tahu goreng]; makanan berbahan dasar tahu; tahu goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RYDE YOUR RHYTHM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32, 34, 5, 30
: ===minuman berenergi===
===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan
penghirupan; Barang-barang keperluan perokok; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok yang mengandung bahan
pengganti tembakau; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kantong nikotin oral
bebas tembakau (bukan untuk penggunaan medis); kertas rokok; korek api; kotak rokok; pengganti tembakau, bukan untuk
keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk
tembakau; rokok; rokok elektronik; tabung rokok; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau
untuk dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau===
===Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung
nikotin; Krim obat herbal; Minuman obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minyak kanabidiol (untuk medis); Obat
dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen
yang diperkaya dengan kalsium; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk-produk
ekstrak rami (untuk medis); Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaansediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; permen
karet obat; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; sediaan farmasi; suplemen herbal; suplemen homeopati; suplemen
makanan; teh herbal untuk tujuan pengobatan===
===Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Permen; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Tablet hisap (tidak mengandung obat); permen bergetah;
permen karet kunyah; permen permen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021013462
: 26/02/2021 13:30:55
: 081332 31/08/2020 JM
: British American Tobacco (Brands) Limited

: JID2021015885
: 08/03/2021 14:54:05
:
: Ery Seprizal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gamping tengah RT.002/ RW.015, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta, 55294
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAMU
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 59 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: #00b48d ; #004d39 : #414143
: 40
: ===upcycling [daur ulang limbah]===
: DID2021024757
: 09/04/2021 23:02:06
:
: ASTRIYO YUDHO UTOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jrangkah rt.02 rw.04 Sudimoro, Teras, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah,
57372
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JENNADEBEAU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 3
: ===Sabun untuk muka; krim pemutih kulit wajah; produk perawatan wajah [kosmetik]; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021025396
: 13/04/2021 10:39:42
:
: Isnurul Komaria Kartika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wringinanom Krajan RT/RW oo2/oo1, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 68351
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Java with love
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; biji kopi panggang; kopi; kopi giling===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021027899
: 21/04/2021 20:26:30
:
: Rahmat hidayah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Tamangapa raya no. 243 Rt 02, Rw 05, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90235
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABSTRUSE
: sulit di mengerti, susah di tembus

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 25
: ===celana kasual; pakaian santai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021030707
: 02/05/2021 03:13:37
:
: Brillianty Theodorus

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl Dwiwarna B No 20, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10750

Halaman 60 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIT HARD PUNCH HARDER SINCE MMXI TRIBE
: HIT HARD = PUKUL KERAS, PUNCH HARDER = TINJU LEBIH KERAS, SINCE MMXI = SEJAK
MMXI, TRIBE = SUKU

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021030727
: 02/05/2021 14:40:34
:
: Brillianty Theodorus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Dwiwarna B No 20, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAIL AWAY
: SAIL AWAY = BERLAYAR

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021030729
: 02/05/2021 15:12:10
:
: Brillianty Theodorus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Dwiwarna B No 20, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOUND OF NATURE
: Sound of Nature = Suara Alam

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021031189
: 04/05/2021 09:33:50
:
: Lutfi Alfiandani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. PGRI No. 30 Desa Kalisalak RT 05 RW 02 , Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
53172
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: HayCare

540 Etiket

Halaman 61 dari 769

566

Arti Bahasa

: perawatan dari alam

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Hitam
: 3
: ===Baby soaps; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
sensitif (kosmetik); Krim untuk pijat; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion untuk pijat; Maker wajah (Kosmetik);
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Perawatan anti-penuaan; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Sabun untuk muka; Serum jerawat; Toner cair (Kosmetik); krim kulit; krim pelembab; krim
pemutih kulit; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; masker kecantikan; masker kulit; memijat minyak
dan lotion; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak pijat; minyak pijat tubuh; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; pasta gigi; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pencerah kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun batang; sabun cair; sabun tubuh;
sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik untuk berjemur; serum kecantikan; serum pemutih (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021031232
: 04/05/2021 11:39:47
: M-21-459 26/04/2021 LV
: Sazerac Brands, LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10101 Linn Station Road Suite 400, Louisville Kentucky 40223, United States of
America
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DONEGAL (Full Label)
: DONEGAL = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, Hijau, Hitam, Coklat, Merah, Oranye, Emas
: 33
: ===Arak yang disuling; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman beralkohol perangsang nafsu makan; Sediaan untuk
membuat minuman beralkohol; Wiski Irlandia; campuran Wiski (minuman beralkohol); digester [minuman keras dan arak];
koktail *; minuman beralkohol sebelum dicampur, selain bir; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; minuman wiski;
minuman yang disuling; spirit [minuman arak]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033176
: 11/05/2021 18:37:16
:
: ABDUL ROKIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Kedawang RT. 004 RW. 004 Desa Karangkedawang, Kec. Sooko, Mojokerto,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 25
: ===sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu kulit; sepatu untuk pria; sepatu wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033177
: 11/05/2021 18:39:30
:
: ABDUL ROKIM

Alamat Pemohon

: Dsn. Kedawang RT. 004 RW. 004 Desa Karangkedawang Kec. Sooko, Mojokerto.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61361
740

Halaman 62 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MAXCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 1
: ===Air Radiator; air aki; aki zuur (untuk menambah listrik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 35, 36, 43
: ===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; Penyediaan
program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin loyalitas untuk pembelian barang dan jasa;
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; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang
dan jasa orang lain; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi
program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah===
===Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored
value cards); Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti
perumahan; Pembagian waktu real estat; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan
listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; penerbitan kartu kredit===
===Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; layanan pemesanan kamar hotel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021034375
: 20/05/2021 16:47:48
:
: Ovinia, Sanny Hendra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampurna no 58, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60165
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Papaso Packaging
: Packaging = Kemasan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau/Tosca, Kuning/Orange
: 16
: ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk
makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan
mengemas; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; 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; Barang cetakan dan barang-barang yang
terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang terbuat dari kertas; Barang-barang terbuat dari
kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol
dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah
dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan
anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak
kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan;
serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan;
pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau
kertas pelajaran; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Handuk tangan Kertas; Housebreaking pads sekali pakai

: JID2021033281
: 14/05/2021 00:06:13
: 81977 16/11/2020 JM
: Marriott Worldwide Corporation

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 63 dari 769

dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan; Isolasi kertas; Jepitan kertas; Kain lap kertas; Kain pembersih yang terbuat
dari bahan tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk
pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kartu hadiah
terbuat dari kertas; Karung kertas untuk pembungkus; Kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas
India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas
cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur
untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton;
Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas
penanda, dicetak; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap
minyak dapur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain,
yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan;
Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; Koran Manila; Kotak dari
kardus atau kertas; Kotak kertas; 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 kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; 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; Map Kertas; Map untuk kertas; Materi
promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak
tampilan produk; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pelubang kertas;
Penutup meja dari kertas; 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 yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis,
brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Serbet
kertas sekali pakai untuk menghilangkan make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Spanduk dari kertas;
Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan
kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Tisu kertas; Tutup Pot
Bunga dari kertas; Ukir-ukiran dari kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk
cairan; 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 kecil ditempatkan di
bawah gelas dari dari kertas; 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 makan malam dari kertas; alas
minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kertas; alat atau bahan pendidikan dan
pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat kertas tulis; alat penjepit kertas;
alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan,
kartu, surat, pena, dan pensil; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas
untuk kemasan; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; 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
pembungkus kertas; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penyaringan kertas; bahan untuk menjilid
buku dan kertas; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar; bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk
mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam
kemasan makanan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji kertas;
bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk kertas die-cut; bingkai foto dari kertas; blok kertas menulis, melukis dan
menggambar untuk seniman; 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; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta
dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; dudukan gambar terbuat dari kertas; emblem kertas; figur model [ornamen] terbuat
dari kertas; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; folder kertas; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam
ruang Jepang]; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; hadiah alat tulis,
yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); handuk kertas; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas
yang higienis; handuk muka dari kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat
dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; isian
kertas; isian kertas atau kardus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong
belanja dari kertas; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; 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 sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong
sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau plastik; kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong untuk pesta
dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; 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; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karton telur yang terbuat
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dari kertas; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; 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-kartu
terbuat dari kertas; karung kertas; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas; kasa-gami [kertas diminyaki untuk
payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program komputer; kemasan kantong semen dari kertas; 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; kerajinan kertas [seni dan kerajinan]; kertas HVS;
kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas
bercahaya; kertas bergalur [media bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan;
kertas catatan berperekat; kertas catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak
dye-sublimation; kertas cetak laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan
karton; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar;
kertas dan plastik untuk kemasan; kertas daur ulang; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas
direktori; kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas
fotokopi berlapis plastik; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas grafik untuk
menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap; kertas kado;
kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas karton
kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas kartu
nama [setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat; kertas kopi barley kosong; kertas
kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang; kertas kulit imitasi; kertas label;
kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas magnetik; kertas majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas
mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas
pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas
pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi;
kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas
plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak
salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang
lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas
serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tahan air; kertas tahan
asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk
pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas termal tanpa pelapis; kertas tissue kering;
kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis;
kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek
perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas
untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk keperluan
industri; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop
surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk memasak; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk
mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan
buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan
pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk tabel pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang mengandung
mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan
kerajinan anak-anak; klip kertas; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kotak display kertas; kotak display
kertas atau kardus; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kemasan kertas;
kotak kerajinan untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk
menyimpan kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak 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 topi kertas; kotak-kotak terbuat dari bahan
kertas atau kardus; kue toppers kertas; label botol anggur handpainted kertas; label dari kertas; label harga kertas; label
kertas; label kertas atau karton; label kertas bagasi; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label
kertas menghapus basah; label pengiriman kertas; label perekat kertas; laci kertas; laci kertas beraroma; laci kertas, diberi
wewangian atau tidak; latihan dan spanduk kertas senam; lem kertas; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk
kemasan bahan makanan; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan;
lembaran kertas untuk mencatat; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lencana kertas; linen meja
dari kertas; 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; makalah elektrokardiograf; makalah publikasi; map
untuk kertas; menambahkan kertas mesin; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis;
mesin kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk
penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor; mizuhiki [string kertas upacara Jepang]; mobil model
skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model
[ornamen] terbuat dari kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari
kertas; 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] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur
kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala [ornamen] dari bubur kertas; model skala [ornamen]
kertas; mount fotografi atau seni kertas atau karton; nama lencana kertas; notebook kertas; notebook kertas kosong; omikuji
[tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk meramal]; ornamen [patung] terbuat dari kertas; 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 kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas;
pajang spanduk kertas; pajangan spanduk kertas; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; papan iklan cetak
kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; papan iklan
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tercetak dari kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; papan
kertas; papan kertas atau kardus; papan nama dari kertas atau karton; paper embossers [keperluan kantor]; patung-patung
dari bubur kertas; payung kertas koktail; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun dan
menyortir kertas.; pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pemberat kertas; pembuat
kertas [keperluan kantor]; pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus koin dari kertas; pembungkus rumah sekali
pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas;
pemegang (tempat) kertas atau buku; pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang tiket kertas; pemotong kertas
[keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pengencang kertas; penghancur kertas; penghancur kertas untuk
penggunaan kantor; penjepit kertas; pennons terbuat dari kertas; penutup baki gigi dari kertas; penutup baki kertas; penutup
furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas; penutup pelindung untuk
lembaran kertas dan halaman buku; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk
penggunaan kantor; perisai [segel kertas]; pisau kertas [pembuka surat]; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita
kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki; pita kertas untuk kalkulator;
pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan pakaian atau rambut; pita kertas,
selain hiasan rambut; pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita perekat untuk kertas karton; plakat dari kertas atau karton;
plakat kertas; plakat kertas atau karton; pod kertas cappuccino kosong; pola desain bordir dicetak di atas kertas; polong kopi
ginseng kertas kosong; poster kertas; poster yang terbuat dari kertas; produk-produk kertas yang sekali pakai; rak kertas
[keperluan kantor]; renda kertas; sampul dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul
untuk kertas; sapu tangan kertas; saputangan kertas; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; shoji-gami [kertas
untuk partisi geser Jepang]; spanduk kertas; stapler untuk kertas; staples untuk kertas; stok tiket [kertas cetak]; taah liur
kertas; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag kertas; tag tas
golf dari kertas atau karton; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tanda pengenal kertas; tanda untuk tujuan iklan dan
tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor
meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan
nama untuk digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tanzaku
[strip kertas mewah]; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas
hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas pesta dari kertas atau 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 kertas; tempat dokumen yang dapat
diperluas; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; tissue kertas 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 toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen] yang terbuat
dari bubur kertas; tokoh yang terbuat dari kertas; torinoko-gami [koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika; uang kertas;
undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang
makanan; wadah krim dari kertas; 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 kertas; wadah,
terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari kertas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021034403
: 20/05/2021 18:29:49
:
: Redha Bahari Mahbub

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Garden City Residence Jalan Kurma Blok N1 No. 14 Kel. Periuk Kec. Periuk Kota
Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Seblak Sambara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam, Hijau
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021034419
: 20/05/2021 19:24:41
:
: YUDA PRAWIRA UTAMA

540 Etiket

: JL. PRAMUKA GG. GARUDA RT/RW 007/003, Kabupaten Rejang Lebong,
Bengkulu, 39119
:
:

Halaman 66 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GULAPAHIT COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau, Merah, Oranye, Kuning
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021034577
: 21/05/2021 14:26:37
:
: WAHYU DIAN APRILINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BLUKID RESIDENT 2 BLOK AX/11 DESA BLURU KIDUL KECAMATAN SIDOARJO,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WAHYU DIAN ANUGERAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 3
: ===air parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021034844
: 24/05/2021 10:29:56
:
: Wondo Priyono

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sidapurna RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,
52192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bahari Wangi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna biru tua, biru muda, putih, abu-abu
: 3
: ===Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan
kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Pelicin pakaian; Sabun Cuci Piring; deterjen; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; pelicin dan
pengharum pakaian yang akan di setrika; sabun dan deterjen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021034879
: 24/05/2021 12:20:48
:
: FIRMANSYAH MARIO SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P1 No 43 RT 001 RW 001 Kebon Jeruk Jakarta barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11530
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: MAGLAB

540 Etiket

Halaman 67 dari 769

566

Arti Bahasa

: MAGLAB = Merk, Magnesium Oil = Minyak Magnesium, Nature = Alami, Pure = Murni

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi
tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021035121
: 25/05/2021 10:49:53
:
: PT GLOBAL MAKMUR INDAHTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kawasan Industri BSB Blok A-3 RT/RW. 002/001, Jatibarang, Mijen
, Kota Semarang, Jawa Tengah
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOP JUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM DAN ABU-ABU
: 32, 5
:
===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral 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 ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; 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; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai 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 serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must
(buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman 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; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-

740

Halaman 68 dari 769

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]; 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 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 tonik; air yang dimurnikan; air yang
dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi
untuk membuat bir; 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 agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan
kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; 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 ragi; bir ragi untuk membuat bir; 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
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir
jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (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; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpaalkohol 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 aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; 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; keranjang hadiah (bir); 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 elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; 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 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 berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam
jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah
es; minuman cincau; minuman 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 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, tanpaalkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
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beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpaalkohol; ragi yang lebih rendah; 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, tanpaalkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpaalkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; 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 rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buahbuahan non alkohol]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan
serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan
industri; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi;
Bubur dari buah untuk bayi; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut,
dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat
dari kertas dan/atu selulosa; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi
obat; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam;
Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk
meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk organ dalam tubuh; Keripik buah untuk bayi; Kopi stamina yang
mengandung obat; Kustar untuk bayi; 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 makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan
bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan
nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet;
Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan
ringan untuk bayi; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk
anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus;
Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (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 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 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 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; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT
CACING; OBAT MERAH; Obat Pemutih; Obat nyamuk bayi; Obat penambah nafsu makan; Obat-obatan (dalam bentuk jamu);
Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pencuci tangan mengandung antibiotik;
Persiapan makanan biologis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan
kulit mengandung obat; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi
manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal;
Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; Roti kering untuk bayi; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk aerosol; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan
kulit; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaansediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan probiotik
untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serat makanan yang
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dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal
untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen
diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen
diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan
dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau
makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan
suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen
laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan tanpa
resep untuk manusia; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen
nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen
nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen
nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen
tambahan nutrisi; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen
yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement bernutrisi; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk
kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan,
penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang
mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya
dengan vitamin dan mineral; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk
sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Wangi-wangian pengharum ruangan;
Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis
dan/atau sebagai makanan untuk bayi; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk
keperluan medis; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; antibiotik; antibiotik untuk penggunaan manusia; antioksidan
[suplemen makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahanbahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bar energi suplemen gizi; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti
makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); busa (foam) yang mengandung
obat; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi
bubuk; celana popok bayi; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; formulasi bakteri
probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil/produk
farmasi pelangsing tubuh; imunostimulan; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul alergi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kolagen untuk keperluan
medis; krim anti jerawat; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim obat; krim obat untuk perawatan kulit; krim wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan
dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; makanan
untuk makanan enteral; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah
diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anakanak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi
usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik;
minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman 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; minyak bayi mengandung obat; obat alergi; obat antijamur; obat jerawat; obat
penggemuk badan; obat pereda alergi; obat-obatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan tanpa
resep; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; pewangi udara; pil pelangsing;
plester; plester tempel untuk keperluan medis; 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 celana bayi; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok untuk bayi
dan inkontinensia; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk dan
suplemen makanan kesehatan; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis untuk menurunkan berat badan;
produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan
diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; protein batangan;
protein untuk suplemen diet; ramuan jamu; salep antibiotik; sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan dan semprotan anti
alergi; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diet disesuaikan untuk
keperluan medis; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan multivitamin;
sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
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dermatologis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin
campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula
bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan);
sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk penambah energi
untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; semprotan anti lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk
penggunaan pribadi; semprotan tenggorokan obat; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat
makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk
membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk kalsium (suplemen);
serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan
[sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik;
suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi;
suplemen diet; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet gandum; suplemen diet kolostrum; suplemen diet probiotik;
suplemen diet protein kedelai; suplemen diet seng; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia;
suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk
minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen gizi mineral; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi/gizi
untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan; 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 kesehatan;
suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan untuk bayi; suplemen mineral;
suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen
nutrisi cair; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan
fungsionalitas; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam
bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; susu almond
untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang
tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu
bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi;
susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan
dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan
anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen
vitamin; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh
pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi;
tepung lakteal untuk bayi; tetes minyak cod-liver; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk bayi; vitamin untuk
orang dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036043
: 28/05/2021 16:42:40
:
: PT. RUPA AESTETIKA TEKNOLOGI AKTUAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Inkopal Blok C/77-78 Jl. Boulevard Barat Raya, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240
: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
: Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UWHITE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dah putih
: 10
: ===Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Gigi palsu; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Set gigi
tiruan; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; instrumen gigi; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi
palsu; kawat gigi; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat melengkung untuk gigi; pelurus
gigi; pita pengikat untuk kawat gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021036197
: 31/05/2021 08:27:34
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT BINA TARUNA WIRATAMA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bypass Ngurah Rai Nomor 176 Sanur Kaja Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Bali, 80227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bimbelbtw
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, emas, hitam
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036198
: 31/05/2021 08:27:56
:
: Hendy

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Ratu Blok BB-III/6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOYO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 7, 12
: ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical
lifting (pengangkut vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker;
Derek (alat pengangkat); Meja pengangkat; Mesin dan peralatan pengemasan industri; mesin tali pengikat; mesin
pembungkus; mesin pengangkat peti; mesin penyegel peti; sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis; sistem
pengemasan koli; perkakas tangan pengikat bertenaga baterai; perkakas tangan pengikat pneumatic; perkakas pengikatpenggerak; inflator; Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengangkat mobil model
gunting; Pengangkat mobil kecil model gunting; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya; alat pengangkat
hidraulik; backhoes [mesin pengeruk tanah]; distributor hidrolik untuk backhoe; gigi untuk backhoe; jangkar/penjepit untuk
backhoe; karet penapak (trek) untuk backhoe; pemecah hidrolik untuk backhoe; pemuat belakang (backhoe); penapak (trek)
untuk backhoe; pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengangkat mekanis dan hidrolik; rem untuk backhoe; serok untuk
backhoe; timing belt untuk alat berat; trek karet menjadi bagian dari perayap pada alat berat===
===Kendaraan alat berat; truk forklift===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036199
: 31/05/2021 08:36:13
:
: PT BINA TARUNA WIRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bypass Ngurah Rai Nomor 176 Sanur Kaja Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Bali, 80227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: smartbtw
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, kuning, putih
: 9
: ===program komputer untuk media pembelajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021036200
: 31/05/2021 08:37:23
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Soefery Hariyadi

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Grand Orchard Jl. Ebony 5 Blok AE No., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 11850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam, Biru
: 10
: ===Masker bedah sekali pakai; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga
medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J082021036201
: 31/05/2021 08:44:03
:
: ROSMALA, SE.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Batu Indah Raya No.19A Rt.001 Rw.003 Kel.Batununggal Kec.Bandung Kidul
Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 00
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POJOK RASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH-ORANGE-HIJAU-HITAM
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036202
: 31/05/2021 08:45:52
:
: Elny

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Ratu Blok BB-III/6 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNITCM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 7, 12
: ===Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical
lifting (pengangkut vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker;
Derek (alat pengangkat); Meja pengangkat; Mesin dan peralatan pengemasan industri; mesin tali pengikat; mesin
pembungkus; mesin pengangkat peti; mesin penyegel peti; sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis; sistem
pengemasan koli; perkakas tangan pengikat bertenaga baterai; perkakas tangan pengikat pneumatic; perkakas pengikatpenggerak; inflator; Mesin pengangkat mobil model gunting; Pengangkat mobil kecil model gunting; Whell loader; alat
ekstraktor untuk tambang; alat pengangkat hidraulik; alat pengangkut (pertambangan); backhoes [mesin pengeruk tanah];
bajak yang ditarik traktor; crane tetap; excavator; loader [mesin bumi bergerak]; mesin penuai traktor-ditarik; mobile crane;
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengangkat mekanis dan hidrolik; traktor rumput===
===Kendaraan alat berat; Traktor sebagai alat angkut; traktor; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk forklift===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036534
: 01/06/2021 11:11:39
:
: WILLIAM HARTANTO

540 Etiket

: Kp. Gebang, RT. 003 / RW. 001, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Banten
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOY WILLIAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 21
: ===Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Mangkok;
Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Wadah minuman (tumblers); cangkir; gelas [wadah
minuman]; gelas bir; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas wiski; mug; mug dengan tutup untuk perjalanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036535
: 01/06/2021 11:23:05
:
: WILLIAM HARTANTO

540 Etiket

: Kp. Gebang, RT. 003 / RW. 001, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Banten
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOY WILLIAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 25
: ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat untuk pria; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Celana panjang denim; Kaos Promosi; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan
pendek); Topi kupluk; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; baju batik; baju busana muslim; baju olahraga;
celana boxer; celana jas; celana kasual; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana untuk olahraga; jaket denim;
jas [pakaian]; kaos; kaos lengan pendek; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju
pria; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; pakaian berbahan denim; pakaian
denim; rok denim; sandal; sandal jepit; sepatu; setelan jas; topi; topi baseball; topi bersepeda; topi golf; topi wol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036536
: 01/06/2021 11:23:44
:
: Dony Amaldi

540 Etiket

: Jalan Bima Raya No. 48 Veteran Bintaro, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
12330., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12330
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORAGA ENTERTAINMENT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] film; Distribusi [selain
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transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape video;
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; Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan
untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu
penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk
pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk
tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi
teater; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang
masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai
keuangan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif,
aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan
permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan
program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda
melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program hiburan dan
konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa
muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar
permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa
hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan
video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam
bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan,
pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui
internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi
yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang
video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa 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 konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa manajemen
acara; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu
balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pemasaran acara dan/atau
hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa pemberian materi pengajaran
di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial; Jasa
pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain; Jasa
pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan
langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk
program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang
sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media
transmisi; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana
media sosial; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar,
webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus
pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan,
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dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi
buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi,
distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman
suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi
melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu,
produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk
penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan
melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang
film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi,
video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan;
Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi
program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan
pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio,
jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
konten permainan melalui online; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang
direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari,
memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman
suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang
periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan
interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan
informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk
kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa
produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan
komputer; Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan
menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang
berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi,
pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan
dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk
penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan
permainan video; 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
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Judul film (hiburan); Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi
konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan
untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Layanan fotografi; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim
tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan
dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu
film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi,
drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi,
melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan
dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam
bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan
pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan;
Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna
yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio;
Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan
informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan
hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi;
Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga
elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi
multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman

Halaman 77 dari 769

video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan
rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke
database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan
materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk
pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi,
bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan
musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan
hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan karoke yang menyediakan suara, film
dan video secara online; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul,
dan pesta untuk anggota klub; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya];
Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya
hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan produksi program
film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan
reporter berita, layanan reporter foto; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar;
Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan;
Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui
situs web; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di
televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik,
film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan
dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data
gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mengatur dan mengadakan kompetisi
langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan
untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi, produksi dan presentasi
kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan
panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan
mengadakan pertemuan dan acara; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.;
Menyediakan acara olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film
dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan
basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik,
pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film
dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Menyediakan informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi hiburan
mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang
program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui
internet; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan musik, film,
gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online;
Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan
strategi online untuk permainan komputer dan permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang
kepentingan umum; Menyediakan publikasi elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan
adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan
publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan
karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara
televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai
acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai
kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan
hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi
dari acara-acara pendidikan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acara; Pameran film, distribusi film; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam
mengendarai mobil performa tinggi dari suatu situs web; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan
hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta,
bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian,
produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan
pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode,
artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan
dan hiburan, menyediakan permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
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Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengaturan acara hiburan; Pengeditan film; Penyedia
konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan,
televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut
pandang keagamaan; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi,
pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk
semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan fasilitas
olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi
berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi hiburan
tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung,
pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan musik yang
dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web;
Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu
di bidang olahraga motor; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan;
Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online);
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan kaset video, pita
video dan rekaman disk video; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan proyektor dan aksesori film;
Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan
layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan
sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan
komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan
video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan,
teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video
interaktif, dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video;
Persiapan untuk program televisi; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh
di bidang perjalanan; Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi;
Produksi animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program
radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi materi semua berkaitan
dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi teks dan karya grafis orang lain
secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Reportasi
hasil fotografi; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan);
adaptasi dan pengeditan sinematografi; cacat untuk acara olahraga; distribusi film bergerak; distribusi konten digital asli yang
menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan
outlet video-on-demand; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel;
distribusi rekaman video; film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; 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 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 di alam produksi teater makan malam; 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 yang berkaitan dengan pendidikan atau
hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; instruksi di
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bidang seni visual; instruksi fotografi; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat
diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik
animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui
jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial
televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang
permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk
hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program
televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan
yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan
radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan
video dan olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi
dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video
dan olah raga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web
yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi
pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu,
penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf,
turnamen dan acara-acara.; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan
produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan
loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan
program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi
dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan
dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan
dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan
multimedia; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau
informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan
cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk
para pendidik; jasa produksi animasi; jasa produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan
konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman
musik dan audio; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa yang menampilkan buku,
majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik,
berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa fotografi pernikahan;
jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan
video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi
lain; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa
perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk
persediaan (supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip;
jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasajasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program
media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian
ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan
acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; 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 campuran
(mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality),
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hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya
(virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online, yaitu, bentuk
aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; komposisi
dan produksi musik untuk video dan film; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah
dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konten hiburan, termasuk konten interaktif,
semuanya disediakan melalui situs web; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam
sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus;
layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia;
layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi;
layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program
televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia
yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik
dan audiovisual; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan
kompetisi; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik,
komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan
hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan
interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer
electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan
video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui
jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi
audio dan video melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan pembuatan
film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pencitraan digital [fotografi];
layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang
disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan
bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan
konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial,
dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam
kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek;
layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu,
pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan
untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk
menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan penerbitan video digital, audio
dan multimedia; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan perekaman audio dan video; layanan perekaman audio dan
video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perpustakaan fotografi; layanan produksi konten web, yaitu produksi
acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi
multimedia; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi
video musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan,
olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan sinematografi; layanan studio film;
layanan studio film dan televisi; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; layanan video arcade; layanan video game
disediakan secara online dari jaringan komputer; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara
budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; memberikan informasi hiburan dari indeks dan database informasi
yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui
jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi olahraga dari situs
web; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui
jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi
tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan
langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan
informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line;
memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video;
memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video
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dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan
acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan,
kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas];
menampilkan film; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengarahkan produksi teater; mengarahkan program radio dan
televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur
acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga
dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk
tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan melakukan
acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan
melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan
pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live;
mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan melakukan
program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa
permainan video; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur
dan mengadakan kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game
komputer; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur festival film; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara
hiburan lainnya; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan
sosial; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir acara menjadi
penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara atletik;
mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen;
mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa
laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per
tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi
dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-ondemand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga;
menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web;
menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan
melalui situs web; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web;
menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel,
internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik,
dan musik; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video online yang tidak
dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi
ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio
yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan
Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara
budaya; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan video arcade; menyediakan mainan untuk anakanak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam
sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk
tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global;
menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan
permainan video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online
untuk permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku
audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten
hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang
menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan rekaman suara dan rekaman
audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer
global; 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 sesi tutorial dan pelatihan online dan tatap
muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan
kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal;
menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan
publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten
audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan sumber
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interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan teks, video, audio dan program multimedia
secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan
televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan video instruksional yang
tidak dapat diunduh di bidang keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui
situs web; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, di bidang perencanaan keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi;
menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan musik; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita;
menyediakan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat
diunduh; menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video
pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan
melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat
diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat
diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi wanita melalui situs web; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang
pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya,
pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan
industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; merekam produksi induk; meyediakan situs web berupa
video dan permainan interaktif; olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup;
organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan
disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi
acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara
olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola
Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan
untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan mengatur
acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara
hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya
lainnya untuk tujuan amal; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pameran dan acara untuk tujuan
budaya; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pemutaran film; organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live;
organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pameran film;
pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik,
informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga,
seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik,
hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi
untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket
dan layanan pemesanan untuk acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan
tiket dan layanan pemesanan untuk acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan
rekreasi; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket untuk konser
musik atau acara musik; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; pencampuran
dan penguasaan musik untuk video dan film; penerapan tata rias untuk aktor film; penerbitan multimedia atas perangkat lunak
untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi
jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta,
grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan
video game multimedia; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan
pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik,
festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan film; pengeditan film fotografi;
pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan
program televisi; pengeditan rekaman video; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengoperasian peralatan audio untuk produksi program
radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video
dan audio untuk produksi program televisi; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar
bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau
balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan
kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan
atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk
video dan film; penulisan skenario film; penyaringan dan penyewaan film; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film,
musik dan permainan on-line; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film (movies) (yang
tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan
komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh
melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
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multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan;
penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat diunduh, melalui
jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau
jaringan komputer global; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur
dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik,
hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web;
penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan
foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel;
penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs
web; penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi
online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh
online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan
pertunjukan film atau televisi; penyediaan permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten
hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman
hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan
musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan prarekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu,
jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan; penyediaan program televisi, program radio, film,
material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download); penyediaan publikasi 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 sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di
bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio atau
studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak dapat diunduh
melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyelenggaraan acara
hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan
festival film; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan
video; penyewaan alat reproduksi film; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan kamera
video; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media
digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset video;
penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks)
fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video;
penyewaan konsol video game; penyewaan layar video; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin
permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan
audio dan visual; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan pencahayaan untuk
set film; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set film atau studio
film; penyewaan peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan sinematografi; penyewaan perekam kaset video; penyewaan
program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan rekaman audio dan video;
penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman
video yang direkam sebelumnya; penyewaan studio film; penyewaan teater film; penyewaan video game; penyewaan film-film
bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman,
produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi, dan distribusi film,
video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi
sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk
film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil;
peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; permainan komputer online yang disediakan
melalui situs web; persewaan film; persewaan gambar bergerak dan video; persewaan rekaman suara dan rekaman video;
persiapan dan produksi program; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks
untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; presentasi
acara hiburan langsung; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau
pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi karya seni visual dan sastra
kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi teater film atau
produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video;
produksi acara hiburan langsung; produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga
untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video
musik televisi; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang
telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi;
produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket
dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau
mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
produksi dan distribusi perangkat lunak game video dan komputer; produksi dan distribusi
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permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan
peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan
distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan penerbitan musik; produksi dan
pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan penyewaan
materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi
efek khusus untuk film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual
Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video;
produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi
dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan
program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan
televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak;
produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman
perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan
dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi
konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk
film; produksi master rekaman; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik;
produksi opera; produksi pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan
komputer; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan
video; produksi pertunjukan ice-skating; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi
pertunjukan taman hiburan; produksi pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast
video; produksi program audio; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan
periklanan; produksi program radio; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi;
produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi
program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi
program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk
disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan
radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman
audio dan video untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi
rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi
studi film; produksi teater; produksi teater makan malam; produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman
suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan
akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program
pengayaan sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan
sekolah di bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program
televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi konten editorial
situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi majalah web; publikasi permainan video; publikasi yang
tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality) melalui situs web; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; rekaman
suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan inventaris pribadi; rumah-rumah produksi
pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia;
sulih suara film; sulih suara film asing; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup; waktu
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat);
Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion,
gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung
obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse),
penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; 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 pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan
semprotan pembersih; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim 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; Larutan
pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; 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; 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; 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 kulit
non medis; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi
dalam bentuk bedak; Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; 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 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; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun kosmetik;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; 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 antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi,
yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan 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,
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yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit nonmedis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; 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); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; amber [parfum];
ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan
medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak;
bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang
lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak
talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih
tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; colognes, parfum
dan kosmetik; concealer wajah; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum;
eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; 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; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens
perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik];
gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk,
kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit;
highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan
pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
kecantikan; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner bibir; kondisioner kulit; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
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 pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
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, 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 antikerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit;
krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
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matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat 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 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 untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi;
kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion untuk
kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu,
dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; 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 untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; 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; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; 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; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; 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; 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
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aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
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
berbentuk krim; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral bibir; pengawet untuk kulit
[poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; 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; 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); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk
kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; 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; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit
terbakar; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
scrub wajah; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi 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 rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; 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; 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 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 rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; 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 membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk
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simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum antipenuaan 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; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah
tidak mengandung obat; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang
sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; topeng kulit kepala; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna pipi; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036538
: 01/06/2021 11:27:28
:
: Pahmi Nursidik

540 Etiket

: Kp. Junti Hilir, RT. 002 RW. 001, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40921., Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40921
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOVER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu, HItam
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bandana anakanak; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Muslim; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Daster anak-anak; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gamis pria; Gaun malam;
Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar
tidak berkeringat; 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; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; 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; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut;
Kaus pakaian; 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; Kun (Rok Bagian
Bawah); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Pria Jeans; 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

Halaman 90 dari 769

(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 dinas seragam; Pakaian ibu
menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian
luar; Pakaian muslim; Pakaian penutup di pantai; 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, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; 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; 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 anak-anak; Sarung batik; Sepatu olahraga atau santai; Sileuweu
(Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers);
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; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup
Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi sebagai tutup kepala; Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk
pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; babushkas [selendang kepala];
baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; 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 (tshirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur;
baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut
(pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju
untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal];
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; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus lengan
pendek batik; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk wanita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian];
capris denim; 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 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
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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; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anakanak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap
keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];
dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gamis; 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; 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]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan
kepala]; hoodies; ikat pinggang [bagian dari 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; 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 satu potong; 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; jilbab; juban [kaus untuk kimono]; kaftan; kaftan batik
(pakaian); kain oto untuk anak-anak; 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; 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 nonslip; 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); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja
golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby;
kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung
[pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; kuk baju; kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian
dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni
bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian;
menjalankan jas; muffs [pakaian]; overshirts; pakaian; pakaian (jaket) memancing; 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 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
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 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 kucing; pakaian kulit domba; pakaian lampin;
pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan
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cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; 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 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
one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita;
pakaian resmi; 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, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anakanak; 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 berselancar; 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 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;
paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan
[pakaian]; pengikat kaus kaki; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk wanita; 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; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal lipat wanita; sandal untuk anak-anak; sandal untuk
wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
wanita; sepatu formal; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih;
sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pakaian santai; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis;
setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; shift
[pakaian]; skort denim; slip pakaian dalam; sorban; stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender kaus kaki; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal
yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; teddies
[pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian];
topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tubuh [pakaian]; tutup
kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria;
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor
(penutup kepala); visor (tutup kepala)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036539
: 01/06/2021 11:29:48
:
: Matheus Sulistyo, Willy Handoko Putra

540 Etiket

: Jalan Katamaran Indah II No. 6, RT. 009 RW. 007, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
14460., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TYREE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan
plastik; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan-bahan pengepak
terbuat dari karet atau plastik; 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
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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; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Kantong dan
wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari
bahan biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas
atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik
klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong
sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk membawa belanjaan dari bahan biodegradable;
Kantong, tempat, foil dari kertas; Karung kertas untuk pembungkus; 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
pembungkus Natal; 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; Lembar karton untuk kemasan;
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; 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; Tas goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik
cendramata; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus);
amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan
dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari
karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan 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 pembungkus kertas; 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; bantalan
penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau
pengemasan; bungkus kado plastik; busur kertas dekoratif untuk pembungkus; ceret cat plastik; film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan ; 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; film selulosa asetat untuk
kemasan; film selulosa asetat untuk pembungkus; 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 [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 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; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; kemasan;
kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong semen dari plastik; kemasan
kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek
buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang
diregenerasi; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas fotokopi berlapis
plastik; kertas pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas
pembungkus makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas plastik; kertas untuk digunakan
dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan
pengemasan; kertas-kertas kemasan; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak karton
untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam
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bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk
pembungkus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembar polypropylene untuk
pembungkus; lembar viscose untuk pembungkus; 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; 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 (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; 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; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita
kertas untuk pembungkus kado; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran untuk pelindung
makanan (wrapping); plastik untuk pemodelan; resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; 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; tempat sampah [tempat
sampah atau kantong sampah]; transparan plastik; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton;
wadah kemasan industri dari kertas dan karton===
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: ===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; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengorganisir
pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Produksi film-film komersial/iklan televisi; iklan komersial televisi; iklan televisi; internet dan
layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil;
jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; layanan iklan dan publisitas yang
disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen
untuk model; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk
kecenderungan menonton program televisi; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mengadakan acara bisnis; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara 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 acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows)
dan acara-acara untuk tujuan bisnis; organisasi acara periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; pemasaran acara; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi iklan
radio dan televisi; produksi iklan televisi; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi barang dan jasa melalui
sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi kompetisi dan acara
olahraga; radio, televisi, iklan daring (online); sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor
promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara
olahraga motor===
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: ===Balai musik; 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, 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 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 hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa penerbitan
elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter
petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio;
prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan
program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat
digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer;
jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam
nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan
komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan
animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu,
program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung;
pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan
pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum;
penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses
melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites)
dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video;
penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan
pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio,
jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca,
olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat
komunikasi seluler; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan
langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara
langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik
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dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film,
musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala;
Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi;
Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter
berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan
konsultansi yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan,
rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan
budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan,
olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu
sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan studio musik dan rekaman musik;
Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet
dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video,
klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal
komputer (layanan hiburan); Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi;
Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan
dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan
partisipasi penonton; Menulis lagu; Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik,
film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau
acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi
hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan
hiburan); Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Pelatihan internal untuk menciptakan ideide; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan
hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan,
kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara
sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Penerbitan
buletin; Penerbitan ulasan; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik,
penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan,
acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan
musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu
situs web; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan video dan musik
online di bidang permainan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara acara olahraga; Perencanaan atau pengaturan
pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan
hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio,
rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan,
program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; 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 dengan media elektronik; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Sambrah (Pertunjukan
Musik); Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); distribusi musik; grup band musik; hiburan dalam bentuk
pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh
penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan, yaitu, pertunjukan
musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; instruksi musik; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi;
jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan
para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau,
dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu
jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat
didownload berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan
rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa konser musik; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan musik; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan musik online yang
dapat diunduh; jasa produksi musik; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas,
dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan resepsi
pernikahan; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk
event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan;
jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa manajemen
artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa/layanan penerbitan
elektronik untuk orang lain; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; komposisi dan
produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan bimbingan
akting, menyanyi, atau menari; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan,
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yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat
diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global;
layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui
transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan
penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan
video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali pencetakan; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang
musik, video, dan film; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan produksi video musik; layanan rekaman
musik; layanan studio rekaman musik; layanan transkripsi musik; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara hiburan; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui
jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan
di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik,
video dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan
mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur acara film, acara musik live,
dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan
acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan
acara hiburan lainnya; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; menyediakan blog dalam bentuk jurnal
secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik;
menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif;
menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan
musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan
jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik;
menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku
audio, podcast dan siaran web; 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 musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan
musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik yang
direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer
global; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan rekaman suara dan
rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan
komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal;
menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber
interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan
musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan musik; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara hiburan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan
mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan
amal; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan musik live; organisasi, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
di bidang musik dan hiburan; pendidikan musikal; penerbitan desktop elektronik; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal,
musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku,
majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi
elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia;
penerbitan publikasi elektronik; pengaturan acara musik; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan penyelenggaraan pertunjukan musik; 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 pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan
pertunjukan musik live; 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; penulisan lirik lagu; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan
gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film,
permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi
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di bidang perencanaan pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan turturnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik,
berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara
langsung, konser musik secara langsung; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik
digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh
dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan podcast di bidang musik dan
hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global;
penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan
telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan
audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman
kata yang diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyelenggaraan acara hiburan
langsung; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; penyewaan dan
sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan rekaman fonografi dan musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi
pernikahan; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan
musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan
pengaturan kontes musik; persewaan rekaman musik; pertunjukan musik; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai
musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi
film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi
konser musik; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi
pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan
musik; presentasi produksi musik Natal langsung; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi)
video musik televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik,
musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penerbitan musik; produksi konser musik; produksi
lagu untuk film; produksi musik; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara, musik dan video; publikasi bahan/materi
pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi buku dan majalah sehubungan
dengan musik dan hiburan; publikasi buku musik; publikasi komposisi musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi
lirik lagu dalam bentuk lembaran; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat
lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi teks musikal; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan
film===
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platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
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pengguna dalam transaksi e-commerce; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk perdagangan elektronik; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk digunakan sehubungan dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan
kesehatan; Penyediaan layanan otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce,
pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Penyediaan penggunaan aplikasi
seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna terdaftar mengakses
platform digital untuk penjualan dan pembelian barang-barang rumah tangga orang lain.; Penyediaan penggunaan sementara
atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mempromosikan jasa pihak lain; Penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik
kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk
peningkatan permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer
dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer
dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk
permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online, audio,
video dan konten multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; administrasi sistem
komputer untuk pihak lain; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting halaman web khusus;
hosting platform e-commerce di Internet; hosting server; hosting situs web; jasa hosting situs web; jasa penyediaan platform
digital secara daring untuk iklan dan penjualan; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search engine) untuk
menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); layanan akreditasi [sertifikasi kompetensi dan kualitas] di bidang keahlian organisasi atau seseorang;
mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server
semacam itu; menyediakan analisis/analitik (analytics) data, laporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan
pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat keras dan
perangkat lunak biometrik untuk transaksi e-commerce; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk memungkinkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna; menyediakan
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan
lapangan pasar (marketplace) virtual; pemrograman komputer untuk perdagangan elektronik; pemrograman perangkat lunak
untuk platform e-commerce; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri
informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi; penyewaan ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk
penampungan pusat data bagi pihak lain; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak sebagai
layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain;
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; 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===
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: NEBENG BOY
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hotam; Putih.: 38
: ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa/layanan
berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual
antara pengguna internet; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan
penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang
berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan
perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak
jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Penyediaan
tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang dapat diunduh; Streaming konten media digital di Internet;
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; informasi siaran televisi kabel; jasa konferensi
video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat bergerak; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan
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multimedia; 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 podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke
dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat
komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan
menggunakan streaming teknologi); jasa streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film
independen; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; langganan siaran
audio melalui jaringan komputer global; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan konferensi audio; layanan penyiaran audio;
layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet;
layanan pesan teks, audio dan video; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan streaming audio, data, video, dan
gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan telekonferensi audio; 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 situs web musik digital di Internet; menyediakan basis data komputer dalam
bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; 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; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan
komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; 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 konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran pemrograman video dan audio
melalui Internet; 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; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program
radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran
musik; siaran program televisi kabel; siaran televisi kabel; streaming audio; streaming audio konten melalui jaringan komputer
global; streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live
streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; 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 elektronik melalui jaringan komputer global; streaming materi video di 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; transmisi dan
mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan
dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia;
transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN;
transmisi musik atau video atau gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler
internet; transmisi musik digital; transmisi program televisi kabel; transmisi televisi kabel===
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: Hitam; Putih.: 41
: ===Balai musik; 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, 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 hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara
televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti
produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; 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,
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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 hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan
kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk
program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel;
Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video,
dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa produksi dan
presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa
produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik
langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat
pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan konsultansi yang
berkaitan dengan penerbitan; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya
hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik,
kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi,
sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan,
yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan penerbitan,
yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam
suatu rekaman musik; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi,
produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling,
acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton;
Menulis lagu; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan
atau hiburan); Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Merencanakan atau
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manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Musik, hiburan berbasis
musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas
menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Penerbitan buletin;
Penerbitan ulasan; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik,
penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan,
acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan
musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu
situs web; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan video dan musik
online di bidang permainan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara acara olahraga; Perencanaan atau pengaturan
pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan
hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi acara televisi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi,
sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film
animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang
dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; 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 dengan media elektronik; Publikasi
elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau
terminal komputer (tidak dapat diunduh); Sambrah (Pertunjukan Musik); Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); distribusi musik; grup band musik; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan
musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan
dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung,
produksi teater dan produksi komedi; instruksi musik; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan
musik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari
suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik;
jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para
pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan
menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan
komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
musik; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan musik online yang dapat diunduh; jasa
produksi musik; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di
bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa
perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara)
hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa studio
kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa manajemen artis; jasajasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa/layanan penerbitan elektronik untuk
orang lain; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan bimbingan akting, menyanyi, atau
menari; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan
multimedia; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; 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 film, musik, olahraga, video dan teater;
layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan
hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat
musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui
jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band
dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat
diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global;
layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui
transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan
penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan
video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali pencetakan; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang
musik, video, dan film; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara
televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi video
musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; layanan transkripsi musik; master layanan upacara untuk
pesta dan acara khusus; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; memberikan informasi di bidang musik;
memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi terkait
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perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan
informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik,
dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio
dan televisi; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara
budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan
acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur
musik; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengorganisir dan melakukan acara olahraga
dan budaya; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan
pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan film, televisi dan
hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi secara online
melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program
radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; 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 musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari
jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak
dapat diunduh; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang
musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang
musik; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan
musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik,
hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal
melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia
serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara
online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyelenggarakan lokakarya
dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; organisasi acara budaya untuk tujuan amal;
organisasi acara hiburan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan
artistik lainnya; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi konser musik; organisasi
konser musik untuk tujuan amal; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan musik
live; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya,
acara dan kegiatan lainnya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser
musik atau acara musik; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan di bidang musik
dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan musikal; penerbitan desktop elektronik; penerbitan
multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan
multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi
elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal,
perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak;
penerbitan musik secara multimedia; penerbitan publikasi elektronik; pengaturan acara musik; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan,
pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outletoutlet video-on-demand yang berkaitan; 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
festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan
artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan pertunjukan musik live; 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; penulisan lirik lagu; penyediaan buku elektronik, gambar,
video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan;
penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi di bidang perencanaan pesta pernikahan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi
pernikahan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui
Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung;
penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk
Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan
musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik
dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan
video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan rekaman suara
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musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara musik;
penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen
musik, perangkat televisi; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik,
dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
penyewaan rekaman fonografi dan musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan, pengaturan
dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda,
balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; persewaan
rekaman musik; pertunjukan musik; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat
pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi dari acara televisi dan radio;
presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik;
presentasi konser musik; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik;
presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi
pertunjukan musik; presentasi produksi musik Natal langsung; produksi acara permainan televisi; produksi cakram video
musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi acara permainan televisi;
produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player
media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penerbitan musik; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi,
radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi konser musik; produksi lagu untuk
film; produksi musik; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi rekaman musik; produksi
rekaman suara, musik dan video; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan
publikasi elektronik; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku musik; publikasi
elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi komposisi musik; publikasi lirik lagu dalam
bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk lembaran; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi teks musikal; teater, musik, televisi,
radio dan layanan hiburan film===
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: Hitam; Putih.: 38
: ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa/layanan
berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual
antara pengguna internet; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan
penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang
berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan
perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak
jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Penyediaan
tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang dapat diunduh; Streaming konten media digital di Internet;
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; informasi siaran televisi kabel; jasa konferensi
video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat bergerak; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan
multimedia; 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 podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke
dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat
komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan
menggunakan streaming teknologi); jasa streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film
independen; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; langganan siaran
audio melalui jaringan komputer global; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan konferensi audio; layanan penyiaran audio;
layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet;
layanan pesan teks, audio dan video; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan streaming audio, data, video, dan
gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan telekonferensi audio; 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 situs web musik digital di Internet; menyediakan basis data komputer dalam
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bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; 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; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan
komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; 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 konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran pemrograman video dan audio
melalui Internet; 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; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program
radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran
musik; siaran program televisi kabel; siaran televisi kabel; streaming audio; streaming audio konten melalui jaringan komputer
global; streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live
streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; 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 elektronik melalui jaringan komputer global; streaming materi video di 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; transmisi dan
mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan
dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia;
transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN;
transmisi musik atau video atau gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler
internet; transmisi musik digital; transmisi program televisi kabel; transmisi televisi kabel===
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: Hitam; Putih.: 41
: ===Balai musik; 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, 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 hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara
televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti
produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; 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 hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan
kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk
program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
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penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel;
Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video,
dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa produksi dan
presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa
produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik
langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat
pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan konsultansi yang
berkaitan dengan penerbitan; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya
hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan,
budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik,
kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi,
sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan,
yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan penerbitan,
yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam
suatu rekaman musik; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi,
produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling,
acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton;
Menulis lagu; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan
atau hiburan); Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan;
Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Merencanakan atau
manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Musik, hiburan berbasis
musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Pelatihan internal untuk menciptakan ide-ide; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas
menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Penerbitan buletin;
Penerbitan ulasan; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik,
penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan,
acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan
musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu
situs web; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan video dan musik
online di bidang permainan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara acara olahraga; Perencanaan atau pengaturan
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pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan
hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi acara televisi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi,
sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film
animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang
dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; 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 dengan media elektronik; Publikasi
elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau
terminal komputer (tidak dapat diunduh); Sambrah (Pertunjukan Musik); Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng
Betawi); distribusi musik; grup band musik; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan
musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan
dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung,
produksi teater dan produksi komedi; instruksi musik; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan
musik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari
suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik;
jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para
pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan
menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan
komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
musik; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan musik online yang dapat diunduh; jasa
produksi musik; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di
bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa
perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara)
hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa studio
kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa manajemen artis; jasajasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa/layanan penerbitan elektronik untuk
orang lain; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan bimbingan akting, menyanyi, atau
menari; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan
multimedia; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; 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 film, musik, olahraga, video dan teater;
layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan
hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat
musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui
jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band
dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat
diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global;
layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui
transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan
penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan
video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan, kecuali pencetakan; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang
musik, video, dan film; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara
televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi video
musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; layanan transkripsi musik; master layanan upacara untuk
pesta dan acara khusus; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; memberikan informasi di bidang musik;
memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi terkait
perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan
informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang musik yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ulasan musik, artis musik,
dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio
dan televisi; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara
budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan
acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur
musik; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengorganisir dan melakukan acara olahraga
dan budaya; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan
pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan film, televisi dan
hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
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informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi secara online
melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program
radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; 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 musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari
jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak
dapat diunduh; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang
musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang
musik; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan
musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik,
hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal
melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia
serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara
online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyelenggarakan lokakarya
dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; organisasi acara budaya untuk tujuan amal;
organisasi acara hiburan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan
artistik lainnya; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi konser musik; organisasi
konser musik untuk tujuan amal; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan musik
live; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya,
acara dan kegiatan lainnya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser
musik atau acara musik; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan dan pelatihan di bidang musik
dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan musikal; penerbitan desktop elektronik; penerbitan
multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan
multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi
elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal,
perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak;
penerbitan musik secara multimedia; penerbitan publikasi elektronik; pengaturan acara musik; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan,
pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outletoutlet video-on-demand yang berkaitan; 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
festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan
artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan pertunjukan musik live; 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; penulisan lirik lagu; penyediaan buku elektronik, gambar,
video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan;
penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi di bidang perencanaan pesta pernikahan; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi,
penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online,
jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi
pernikahan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui
Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung;
penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk
Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan
musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik
dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan
video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan rekaman suara
musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara musik;
penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen
musik, perangkat televisi; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik,
dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
penyewaan rekaman fonografi dan musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan, pengaturan
dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda,
balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; persewaan
rekaman musik; pertunjukan musik; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat
pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi dari acara televisi dan radio;
presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik;
presentasi konser musik; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik;
presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi
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pertunjukan musik; presentasi produksi musik Natal langsung; produksi acara permainan televisi; produksi cakram video
musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi acara permainan televisi;
produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player
media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan penerbitan musik; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi,
radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi konser musik; produksi lagu untuk
film; produksi musik; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi rekaman musik; produksi
rekaman suara, musik dan video; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan
publikasi elektronik; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku musik; publikasi
elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi komposisi musik; publikasi lirik lagu dalam
bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk lembaran; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi teks musikal; teater, musik, televisi,
radio dan layanan hiburan film===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih.: 38
: ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa/layanan
berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual
antara pengguna internet; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan
penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang
berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan
perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak
jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Penyediaan
tautan ke situs web orang lain yang menampilkan musik yang dapat diunduh; Streaming konten media digital di Internet;
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; informasi siaran televisi kabel; jasa konferensi
video dan audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat bergerak; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan
multimedia; 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 podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke
dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat
komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan
menggunakan streaming teknologi); jasa streaming video; jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film
independen; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; langganan siaran
audio melalui jaringan komputer global; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan pengiriman acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan konferensi audio; layanan penyiaran audio;
layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet;
layanan pesan teks, audio dan video; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan streaming audio, data, video, dan
gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan streaming video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio
dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan telekonferensi audio; 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 situs web musik digital di Internet; menyediakan basis data komputer dalam
bentuk papan buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; 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; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan
komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; 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 konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran pemrograman video dan audio
melalui Internet; 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; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program
radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran
musik; siaran program televisi kabel; siaran televisi kabel; streaming audio; streaming audio konten melalui jaringan komputer
global; streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live
streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming data; streaming materi audio dan
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video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan komputer
global; streaming materi elektronik melalui jaringan komputer global; streaming materi video di 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; transmisi dan
mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan
dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia;
transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan komunikasi; transmisi konten audio dan video melalui saluran ISDN;
transmisi musik atau video atau gambar atau dokumen atau data audio melalui jaringan seperti jaringan komunikasi seluler
internet; transmisi musik digital; transmisi program televisi kabel; transmisi televisi kabel===
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: Kuning, emas, hitam, putih
: 29, 30
:
===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; Asinan; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam
Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek
Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng
Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik;
Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; 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); Bangamat; Barongko; Baso Tahu; 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; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng
terbuat dari buncis; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan
sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang
diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; 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; Bunga pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu;
Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah
dari putih dan kuning telurnya); Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products];
Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); 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 kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau;
Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; 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; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; 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;
Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai
sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gula-apel olahan; 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 ayam; 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;
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Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama
yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging,
unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan
Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing;
Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan
crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari
lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna,
diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Iwak
Samu; Jagung manis, sudah diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli,
selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la;
Kabuto; 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
daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum;
Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kaledo; Kalumpe; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang;
Kasbi Komplet; Kasoami; Kawok; Kefir [minuman susu]; Keju; Keju berbentuk pasta; 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); Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker
ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu;
Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu; 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; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek;
Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi
asap; Lontong Orari; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah;
Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan ginseng merah; 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 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 dengan toping krim; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan
yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari
produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; 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 buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai;
Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; 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 buahbuahan 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 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; Mangga kalengan; Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong;
Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis
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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 dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa
dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; 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 yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt
yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; 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; Namgka goreng;
Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Odeng; Olahan ayam 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; 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; Pempek;
Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar
buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pengganti
sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel Nike; Persiapan bahan; Pesmol;
Pindah Patin; Pindang Bandeng; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka
toping; Pisang goreng madu; Pisang kalengan; 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 ikan yang dibekukan; 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-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; Rambak kulit sapi; Rambutan kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang
Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rebung kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang
Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rica Rodo; Rolade Sapi;
Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku
untuk membuat agar-agar; Rusip; Rw (Erwe); Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salad, disiapkan;
Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan Kepiting; Sapota kalengan; 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 Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate
Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate
Telur Burung; 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 Duren; Sawo Mentega; Sawo olahan; Sayap
bebek; 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 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 batang bawah; Sediaan bawang; Sediaan
bawang dayak; Sediaan bawang merah; 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 terbuat dari
susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt;
Selai; Selai Plum; Selai berbahan dasar kacang; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan (berupa) selulosa
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berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver
carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Siput Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich; Sop
Lokan Laut; Sop Saudara; 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 Ikan Batam; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup bakso matzo; 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 kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; 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 Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu
keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape goreng; Tape singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan;
Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Tempat bertengger burung,
tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan)
makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol jagung kalengan; Tongseng; 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 Bunga Pepaya; 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; Usus ayam; 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 (dadih kacang kedelai goreng); acai berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar
Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; 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, 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 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; 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; 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; batagor; bawang bombai;
bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah;
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; bisques (sup); bit
daging; 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; boneka cabai; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah
ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah botol; 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
diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; 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 dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan
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sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buahbuahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buahbuahan, 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 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 [roti]; burger berbahan dasar
serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai yang diawetkan; cairan 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 (whey powder) (hasil produk susu); 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); celimpungan; 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; cocoa butter untuk makanan; cod
(ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés
(sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam
adonan; cumi kering; cumi, tidak hidup; dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging
asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging
babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging
budidaya; daging burger; 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 kalkun
(diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging
masak; daging olahan [pengganti daging]; 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 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; 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; disiram; 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; 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 daging; 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; got-gam [kesemek kering]; gravlax
(hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; 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; iga [potongan daging]; 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 olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri,
diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan;
irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah
untuk roti dan kue; 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
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murni; jamur porcini, diawetkan; 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; jamur,
kering; jeli almond; jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli
teh; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; 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 daging; jus
jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tiram; 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 (dalam) batangan; kacang dadih (tahu); 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 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 mete yang diolah; 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, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah,
diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang,
diolah; 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 ayam; kaldu beku; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak
hidup; katak yang bisa dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai
olahan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju
Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu
domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); 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; kekekalan daging; 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 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 ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka;
keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik
ubi; keripik 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 (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 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 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 bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea
(udang), tidak hidup; kuaci; kubis seledri, beku; kubis, diolah; kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan
peternakan); kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak hidup; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; 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 bubur; 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); lassi mangga;
lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak
kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak
yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng kering; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin
untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; limau (jeruk),
diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah; macadamias (kacangkacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makan malam prapaket 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 beku (makanan terbuat dari daging/ayam
berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar 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 tempura; makanan laut yang

Halaman 116 dari 769

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 olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat
pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya
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 pembuka yang terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; 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 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 susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari
produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan penutup yang 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 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; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; 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, bijibijian, 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/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; 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 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 dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang
putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; 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;
manisan almond; manisan ceremai; manisan jahe; manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; marrons glacés
[manisan chestnuts]; 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 kakao; mentega kelapa; mentega madu;
mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan
dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang
polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu);
minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
almond; minuman berbahan dasar susu beras; 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 yogurt; minuman
berdasarkan pengganti susu fermentasi; 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 prebiotik; 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; 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 yang terutama terdiri dari susu;
minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan
untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan;
minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji
asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji
kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan
kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk
makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk
keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola
untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan;
minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat
dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan
kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak
ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak
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inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak
jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk
keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri;
minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak
kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak
laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan
kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk
konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang
berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk
makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk
keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur
dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai
untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang
untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk
keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner;
minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels [jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses
(produk susu); 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; nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget; nugget ayam; nugget ikan;
nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri
dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; 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; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar unggas; olesan berbasis
buah; 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); otak-otak; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih
yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit; pangsit berbahan dasar kentang; 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 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; pecan (kacangkacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan;
pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan
dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan yang
diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam
nabati; 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; pepaya (buah),
diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perasan
pasta buah; 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 kaldu; 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; plaices, tidak
hidup; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu bekukering [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 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 mengandung terutama dari sayuran; 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 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 makanan untuk
konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat ekstender; protein
nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk konsumsi manusia;
protein whey; puding hitam; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacangkacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan),
kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk
susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry, diolah; rebung, beku;
rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan
fillet); roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging
cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; 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 sayuran precut; 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; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan;
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sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak
dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; saus pasta kepiting; 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 berbahan dasar konsentrat untuk memasak; sayuran
cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah,
diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; 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, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan;
sediaan Melon; 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 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-sediaan berbahan dasar kedelai; 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 semiwhipped krim]; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang
sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serangga yang
dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing; serpihan ikan kering [furikake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie (roti); singkong beku; 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; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging;
sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis
vegetarian; sosis yang diawetkan; sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju;
sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji
kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained
(yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau
tanpa biji); 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 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 almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); 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 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 domba; 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 kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak
kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacangkacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buahbuahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, bijibijian 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 yang berasal dari hewan; susu yang berasal
dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak
hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu
goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge, diolah; teh susu
berbahan dasar susu; tekwan; telor asin; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan;
telur bubuk; telur cair; 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 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 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
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kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup;
usus untuk membuat puding hitam; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; vegetarian
chili; veggie pâté; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; 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 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===
===Adaan; 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; 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; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat
curang; 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; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; 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 bahan minuman 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 herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong;
Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; 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 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 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; Bumbubumbu 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;
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; 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 Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur
Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado;
Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
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kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; 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);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); 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 kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami,
saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gulagula 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; Infus
tanpa obat; 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]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; 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; 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; Kepingan
jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa;
Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat
Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi SibuSibu; 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; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang;
Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit;
Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue
Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue
Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue
Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue
Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue
berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang;
Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue 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; Kuekue 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 (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang;
Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat;
Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; 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 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
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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 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, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); 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 es krim; Minuman jahe;
Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan
campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam;
Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali;
Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek 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 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
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 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 Manis; 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); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones;
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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 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; Produkproduk kakao ; Produk-produk susu; 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 cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; 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; 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; Tablet hisap (tidak mengandung obat); 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 Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan
makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula;
Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung 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; Ziti (Makanan khas Amerika); 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 berperisa yang dibekukan; 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
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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]; 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; bar muesli; 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 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 [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih
purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; 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]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang
chia [bumbu]; biji cokelat; 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]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit
bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow
berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi
ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; 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 cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk
custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk 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 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 taman, diawetkan [bumbu]; 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 [roti
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 jamu (bumbu); cabe lembut dalam
keadaan basah; 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 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 sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue;
campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran
panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempahrempah; campuran remuk; 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; 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; celana; 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 couverture; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar
mengandung kacang-kacangan; 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; coklat, permen dan
hadiah biskuit menghambat; 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; 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;
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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 stevia (pengganti gula); daun teh;
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); 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 agar-agar buah; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran;
es 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 makanan; 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]; fermentasi untuk
pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants
[gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; 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
berikat (garam kotak); 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; getuk; 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 berputar (dekorasi kue); gula bit;
gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula
gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula
kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula
manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet;
gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula;
gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; 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 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; infus [bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus
mint; infus peppermint; infus, bukan obat; 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 coklat, isi
berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isian kantong
penyaring kopi tetes; 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 [boneka pangsit]; 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; kaki
cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi;
kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang
mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat;
karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis
[rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan
[flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; 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; kerang 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 permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering
yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung
bakar; kernel jagung yang dibakar; kernel jagung yang dipanggang; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan;
kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan;
kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha,
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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; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond;
kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue
cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung
telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering
beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue
millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue
prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar
blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar
stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang
dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036597
: 02/06/2021 01:02:41
:
: YOSSERLYN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. TAMAN PLATINA BLOK B-17 LK III, KEL. TITIPAPAN, KEC. MEDAN DELI,
Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BO & LOU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Pakaian Pesta; baju; baju batik; celana panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kemeja;
pakaian; pakaian olahraga; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sendal; sepatu; setelan jas; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036598
: 02/06/2021 05:00:29
:
: Dea Nur Adini

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kauman GG. IV, RT/RW : 001/002, Kel/Desa : Kauman, Kec : Mojosari,
Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DHEAN Beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk perawatan kulit
yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); 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 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 antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-

740
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penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan
barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; 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; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik;
losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 di wajah; 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 untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021036599
: 02/06/2021 06:25:54
:
: Jhonson Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Platina Dlm No.87 LK I Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli , Kota Medan, Sumatera
Utara
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Zerowhite
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan mandi; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Tabir
surya yang disemprot; Tempat lipstik; dasar bedak untuk kulit; esens perawatan kulit non-medis; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; kosmetik dan make-up; krim anti-kerut; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim mandi; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah tidak
mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion cukur;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker pelembab kulit; mousse perawatan kulit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pencerah kulit; penetral
bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil mata
kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); sabun mandi cair; sabun non-obat; sampo; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; sediaan rias rambut kosmetik; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036600
: 02/06/2021 06:39:49
:
: ARYA AGUSTINUS PURBA, S.H.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. T. raja Muda No. 17-A, Kel. Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20511
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PEMUDA KARYA NASIONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 45
: ===Organisasi sosial kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036601
: 02/06/2021 06:41:53
:
: ARYA AGUSTINUS PURBA, S.H.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. T. raja Muda No. 17-A, Kel. Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20511
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO PEMUDA KARYA NASIONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Hitam, Biru,
: 45
: ===Organisasi sosial kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036603
: 02/06/2021 07:59:14
:
: TRI HANDONO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Puncak Mandala No. 43,
Kel. Pisang Candi - Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
, Kota Malang, Jawa Timur
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740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GACOAN
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Geretan; Pipa rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak
untuk perokok; cerutu; filter rokok; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; kreteks; pemantik rokok; pipa tembakau; rokok;
rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau kunyah; tembakau mentah; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036604
: 02/06/2021 08:20:20
:
: Adi Candra Wiratmadja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lokanatya no. 3, Tatar Lokacitra, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat, 40561
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sirmione Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===alas kaki; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036605
: 02/06/2021 08:38:53
:
: ALDI PRAYOGO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HM. THAMRIN NO. 125, KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN PERJUANGAN,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASTUNGGAL DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS, PUTIH
: 30
: ===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras jepang; Beras
organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Kue-kue dari bahan
beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; 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; Mie beras cina; Minuman beras kencur; Nasi, pasta dan mie;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Tape
Uli (Beras Ketan); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; 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;
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;
sirup beras merah [pemanis alami]; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis];
tepung beras; tepung terigu; tepung*; 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]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036606
: 02/06/2021 08:46:53
:
: PT.TIGA MUARA EMAS MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUARA KARANG RAYA BLOK Z.4.S NO.22-23, PLUIT, PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RANCAKBANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, KUNING, JINGGA
: 5
: ===Bahan pengendali hama; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura);
Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk membasmi gulma; bahan-bahan insektisida
untuk pemberantasan serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; bubuk
untuk membunuh kutu pada hewan; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan rumah
tangga; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida;
pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga; sediaan insektisida; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengusir hama;
sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036607
: 02/06/2021 08:54:04
:
: irwan darmawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN JATIHANDAP GREEN CITY VIEW BLOK C NO 1, Kota Bandung, Jawa Barat,
40153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: higertech
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kombinasi merah dan hitam
: 9
: ===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 penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat sensor metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor
temperator suhu (dapat dipindahkan); Kamera yang berisi sensor gambar linier; Peluit isyarat; Pengukur tekanan sensor level
meter tangki air; 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
lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera
untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis
/ card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan
mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; 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, pemancarpenerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Pusat sensor curah hujan; Pusat
sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; Sensor Interaktif; 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 kualitas air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu
listrik; Sensor untuk penggunaan ilmiah; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; alat dan instrumen pensinyalan;
alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; 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 untuk memberitahukan notifikasi
pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor
waktu [sehubungan dengan otomobil]; antena sinyal radio; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; bantalan lutut
untuk pekerja; countertops laboratorium; daun jendela [fotografi]; daun jendela untuk kamera; detektor radon; generator sinyal;
groupware komputer; gulungan magnetik; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; kabel relay radio;

740
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kamera dengan sensor gambar linier; kartu [RAM] memori akses acak; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu
biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kaset game komputer; kompas magnetik; kompas
magnetik untuk survei; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca
mesin; label yang dikodekan secara magnetis; lampu sinyal; layar radiologi untuk keperluan industri; lensa makro untuk
kamera; lentera sinyal; logger data; lonceng sinyal; meter daya frekuensi radio; modulator frekuensi radio; operator data yang
dapat dibaca mesin direkam dengan program; pager radio; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; pelampung sinyal;
pemancar dan penerima radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembawa
data magnetik dan optik; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pencari jangkauan;
penerima frekuensi radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; pengukur hujan; peralatan dan instrumen laboratorium;
peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis
masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan
keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen; peralatan pembedahan, yaitu sistem
navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien;
peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam
atau sensor; peralatan radiologis untuk keperluan industri; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;
perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses
jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer untuk
digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak
grafik komputer; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak permainan komputer dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat
lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan
pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel
pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perisai samping untuk kacamata; pintu lemari magnetik
menangkap; pipet laboratorium; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu
jaringan obyek fisik, perangkat, kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan
konektivitas jaringan yang semuanya memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling
mengumpulkan data dan bertukar data dan melaporkan data di bidang minyak dan gas; prosesor sinyal; radio; radio
menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk digunakan
dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome
[kubah radar] untuk pesawat; rana melepaskan [fotografi]; repeater frekuensi radio; rilis rana untuk kamera; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor posisi; sensor; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk
penggunaan medis; sensor akselerasi; sensor alarm; sensor biochip; sensor digital inframerah termopile; 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
level air; sensor mikroba; sensor optik; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor
polutan; sensor posisi; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor suhu; sensor suhu inframerah termopile; sensor
suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor
ultrasonik; sensor untuk kamera; sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; 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; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu
untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; set
radiotelegraphy; set telepon radio; sinyal, bercahaya atau mekanis; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu
peranti lunak engine perilaku, peranti lunak engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen
dinamis serta sensor untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); tag [RFID]
identifikasi frekuensi radio; telepon radio; transceiver radio; tuner radio===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: D222021036608
: 02/06/2021 08:59:46
:
: MONICA AGUSTINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALIBARU BARAT NO.76 RT.14 RW.002 KEBON KOSONG, KEMAYORAN,
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10630
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 131 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Aimi JOJU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Hitam, Putih
: 32
: ===Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Minuman rasa
buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; bubuk ginseng untuk
minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; minuman berbentuk
bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021036609
: 02/06/2021 09:11:29
:
: TITIN HARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM NIRVANA BLOK A NO. 3, KELURAHAN LEDOK KECAMATAN
ARGOMULYO, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50732
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BROKERZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, cokelat, hitam, dan krem
: 30
: ===Brownies Coklat; brownies; cupcake cokelat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021036610
: 02/06/2021 09:13:28
:
: ENAH ROHAENAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM VILLA KENANGA JL. IMAM BONJOL GANG KENANGA 1 NO. A-11, Kota
Salatiga, Jawa Tengah, 50714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHANDIE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau dan Putih
: 30
: ===Snack Bar (Makanan); kukis (kue kering); spiced cookies (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021036611
: 02/06/2021 09:15:28
:
: BASRIATUL FATAYAH

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SOKASARI 1 NO. 8, RT. 001, RW. 007, KELURAHAN SIDOREJO LOR,
KECAMATAN SIDOREJO, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bn
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Berwarna merah muda, putih dan merah maroon
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J092021036612
: 02/06/2021 09:17:12
:
: Catur Sulistyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banyuputih Barat RT 04 RW 13 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa
Tengah, 50714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HERMEZINK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, oranye, dan abu-abu
: 42
: ===desain grafis; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain seni grafis; jasa desain grafis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036613
: 02/06/2021 09:35:39
:
: PT. Genta Trikarya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A.H Nasution KM 12,5 No. 69 , Kota Bandung, Jawa Barat, 40615
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Genta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, coklat muda, coklat tua, putih
: 15
: ===gitar; gitar akustik; gitar bass; gitar bass akustik; gitar bass listrik; gitar listrik; ukuleles===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036614
: 02/06/2021 09:38:43
:
: PT. SUMBER HIDUP AKTIF INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Permata Senayan, E No. 30, Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Sigit Nugraha S.H.,
: Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACTIVE LIFE SPINAL CARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu muda, Ungu, Putih, Hijau muda, Hitam
: 5
: ===Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis;
Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit
tulang; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk
mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot
(muscle degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Vitamin untuk sendi dan tulang; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis;
obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit tulang; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk tujuan ortopedi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang===

740
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===Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis;
Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit
tulang; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk
mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot
(muscle degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Vitamin untuk sendi dan tulang; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis;
obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit tulang; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk tujuan ortopedi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036615
: 02/06/2021 09:39:08
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOUTH BOOSTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036616
: 02/06/2021 09:45:05
:
: E. Yuli Astuti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mustang 49 RT.03 RW.01 Kel. Lemahputro , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEXAN KOCIL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HITAM, KUNING, COKLAT, BIRU
: 29
: ===Siomay; Tahu Bakso; bakso; dimsum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036617
: 02/06/2021 09:45:22
:
: PT. Binara Guna mediktama

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Metro Duta Kav.UE , Pondok Pinang , Kebayoran Lama , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pondok Indah Medical Centre
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Putih
: 35
: ===Ulasan biaya perawatan kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; kompilasi laporan medis; konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan rumah
sakit; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi
perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036618
: 02/06/2021 09:46:05
:
: PT Teknologi Medis Kesehatan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gandaria 8 Office Tower Lantai 36 D-E, Jl. Sultan Iskandar Muda , Kel. Kebayoran
Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OKEKLINIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang
menyediakan produk-produk farmasi; Grosir layanan pemesanan; Iklan secara online; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan
toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa ekspor - impor
untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional
distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari
buah.; Jasa 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 pemesan dan penjualan barang secara online;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan
berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan
fisik; Jasa perdagangan besar (Distributor); 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 sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;
Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Layanan eceran
atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan 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 pemesanan produk; Layanan penjualan
ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
toko ritel online; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Menyediakan portal
situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Penyedia jasa pemesanan secara daring
dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
Periklanan online; Ritel online; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; belanja online; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan produk serta
layanan kesehatan secara online (internet).; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,

740

Halaman 135 dari 769

logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan
iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online;
layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel online; layanan ritel
untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan medis; layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan
untuk manusia; manajemen biaya medis; pemasaran di bidang jasa medis; penyediaan pasar online (marketplace) untuk
pembeli dan penjual; toko alat kesehatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036619
: 02/06/2021 09:46:42
:
: Bayu Candra Kurniawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugihwaras RT.13 RW.04 Kel. Sugihwaras, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BSS ORIGINAL EXHAUST + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING
: 7
: ===knalpot untuk motor dan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036620
: 02/06/2021 09:47:03
:
: Samnijah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Timur Pasar RT.01 RW.05 Ds. Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TINGKISKU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 29
: ===Ikan crispy===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036621
: 02/06/2021 09:48:29
:
: PT. JADI BARU

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JALAN JEND A. YANI NO. 97 KEL. BAJING KULON, KEC. KROYA, KAB. CILACAP,
JAWA TENGAH, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cut Dian Purnama S.H
: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K No. 28, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta
Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOSERBA JADI BARU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN KUNING
: 35
: ===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; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online;
Layanan toko serba ada dan ritel; Manajemen bisnis toko serba ada; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa pengadaan,
untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online;
jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan
ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel yang disediakan oleh toserba
online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan
toko ritel dan layanan toko ritel online; penyediaan pasar online; supermarket; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036622
: 02/06/2021 09:49:05
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Apel
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Biru, Merah, Hitam, Kuning, Cokelat
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik

540 Etiket
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untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036623
: 02/06/2021 09:49:23
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionPay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk
melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon
genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; 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; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan
informasi ke database; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses, mentransmisikan dan
menyimpan informasi basis data; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi informasi; aplikasi (perangkat lunak) yang
dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; peralatan teknologi informasi; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer
untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan
komputer global; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk
menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui
sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi
identitas pengguna biometrik; 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, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang
mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; tanda-tanda informasi transit elektronik; terminal
pembayaran elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021036624
: 02/06/2021 09:50:14
:
: Achmad Kusjairi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RE. Martadinata No. 75 RT.03 RW.01 Kel. Mlajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPUR ONENG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, ABU-ABU
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; kukis (kue kering); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036625
: 02/06/2021 09:50:49
:
: Muhammad Zein Farid

Alamat Pemohon

: Dsn. Dumajah Ds. Dumajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 138 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAFIFU + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, UNGU, MERAH, BIRU
: 29
: ===keripik; keripik buah; keripik sayuran; keripik ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SULTAN AGUNG NO. 16 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ERGO MEDIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 10
: ===Alas tilam steril (pembedahan); Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk
tujuan medis); Alat pijat ultrasonik (Medis); Bantal angin 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; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kursi pijat; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan
medis atau kedokteran gigi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker
pembiusan; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Matras angin untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan
getaran; Selimut Untuk Terapi; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; 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; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; bantalan
pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; bergetar bantal kursi
pijat; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan selimut, untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit; inkontinensia kasur
pelindung; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk
tujuan medis; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis;
masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker untuk
digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk tujuan sanitasi; meja resep untuk
penggunaan rumah sakit; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; sarung tangan bedah; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk tujuan medis; sarung urin; selimut, listrik, untuk keperluan medis; tabel pemeriksaan untuk keperluan
rumah sakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036627
: 02/06/2021 09:56:27
:
: Abdur Rohim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Lonangkah Ds. Karang Anyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOORDUNG + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 30
: ===petis===

: DID2021036626
: 02/06/2021 09:53:07
:
: PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 139 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021036628
: 02/06/2021 09:56:46
:
: Irma Risanti Morris, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Ach. Faqih No. 9 RT.01 RW.01 Kel. Pangeranan, Kabupaten Bangkalan,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAOLANAH MIMI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, PUTIH
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; kukis (kue kering); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036629
: 02/06/2021 09:57:15
:
: PT. SUMBER HIDUP AKTIF INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Permata Senayan, E No. 30, Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Sigit Nugraha S.H.,
: Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACTIVE LIFE SPINAL CARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu muda, Ungu, Hijau Muda, Putih dan Hitam
: 10
: ===Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bantal
terapi magnetik; Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon;
Pengganti tulang untuk keperluan bedah; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Tempat tidur beroda untuk
keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; alat terapi
elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk
tujuan terapi fisik; aparatur ortopedi tulang belakang; aparatur radioterapi; aparatus untuk tulang pengaturan; bagian tulang
buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis]
untuk operasi tulang; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari keramik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah
untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; pencakar tulang; pengganti tulang untuk tujuan bedah; 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 olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga
untuk tujuan terapi fisik; prostesis tulang; retraktor tulang; sekrup tulang; tang tulang; tulang buatan untuk implantasi; tulang
rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036630
: 02/06/2021 09:57:59
:
: Erni Irawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Basuki Rahmat RT.03 RW.07 Kel. Mimbaan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHY84 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, BIRU
: 30

740

540 Etiket

Halaman 140 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Cilok; Kue kering (pastri); Stik Keju; Sumpia abon sapi; kue basah; kukis (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick kerang
(kerupuk); stik balado===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036631
: 02/06/2021 09:57:59
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTUMN BRIGHTENING SERUM WITH HATOMUGI EXTRACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021036632
: 02/06/2021 09:58:12
:
: Qomariyah Feriyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Timur Sawah RT.01 RW.05 Kel. Sumberanyar, Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KASHVANDAWA + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM
: 30
: ===Kerupuk; Rempeyek; marning jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036633
: 02/06/2021 09:58:30
:
: Maskur Rahman

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Timur RT.03 RW.04 Ds. Trigonco, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DENTRO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 30
: ===Beras; gula; kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: D102021036634
: 02/06/2021 09:58:49
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 141 dari 769

730

Nama Pemohon

: Dwi Puji Astutik

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. WR. Supratman Gg. Kajari No. 27 RT.04 RW.02 Kel. Patokan, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROPARIS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HITAM, PUTIH
: 29
: ===Ikan crispy; kentang, diolah; keripik; keripik buah; keripik sayuran; keripik sukun; keripik ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021036635
: 02/06/2021 09:59:01
:
: Achmad Adias Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Graha Candi Blok AG.09 RT.03 RW.08 Kel. Bakalan, Kota Pasuruan, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARTDIAS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HIJAU
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kursi anak-anak; Tempat payung; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat
dari kayu; cermin kamar mandi; karya seni yang terbuat dari kayu; kotak alat dari kayu, kosong; patio furniture dari kayu; rak
kayu [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SULTAN AGUNG NO. 16 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ERGO MEDIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 20
: ===Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur lipat; bantal; bantal kasur; dasar
kasur; dasar tempat tidur; guling; kasur; kasur pegas; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; tempat
tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur dipan; tempat tidur kayu; tempat tidur portabel; tempat tidur susun;
tempat tidur terbuka; tempat tidur, kecuali linen; tirai jendela dalam ruangan [perabot]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036636
: 02/06/2021 09:59:51
:
: PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

: JID2021036637
: 02/06/2021 10:00:22
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

540 Etiket

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

Halaman 142 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionPay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru
: 36
: ===Layanan administrasi pembayaran 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
perantara keuangan; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa keuangan; jasa
keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa
keuangan terkomputerisasi; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan
pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan pembayaran;
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; pemrosesan elektronik
pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan transaksi
pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036638
: 02/06/2021 10:01:50
:
: PT. Binara Guna Mediktama

540 Etiket

: Jl. Metro Duta Kav.UE , Pondok Pinang , Kebayoran Lama , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pondok Indah Medical Centre
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Putih
: 44
: ===Jasa perawatan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan rumah sakit; pelayanan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036639
: 02/06/2021 10:05:40
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionPay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru
: 38
: ===informasi tentang telekomunikasi; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di
Internet; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara
online dan jasa retail umum; 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; transmisi dokumen secara elektronik;
transmisi informasi; transmisi informasi melalui jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik;
transmisi informasi melalui jaringan telematik; transmisi pesan secara elektronik===

740

Halaman 143 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036640
: 02/06/2021 10:07:02
:
: Y Parwoto BA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Pucangan Baru 2 RT 02/ RW 07, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gama English Course
: Kursus Bahasa Inggris Gama

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Ungu
: 41
: ===jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; kursus bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; layanan
sekolah bahasa; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; pelatihan bahasa; penyediaan kursus bahasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036641
: 02/06/2021 10:12:31
:
: PT. SUMBER HIDUP AKTIF INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Permata Senayan, E No. 30, Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan 12210, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Sigit Nugraha S.H.,
: Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACTIVE LIFE SPINAL CARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu muda, Ungu, Hijau Muda, Putih dan Hitam
: 44
: ===Jasa fisioterapi; Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; Jasa layanan
perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Klinik medikal; Konseling yang berkaitan dengan terapi manual rasional
empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi secara holistik; Rumah sakit; Rumah sakit
kekhususan; Rumah sakit untuk pemulihan; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan
layanan paramedis; fisioterapi [terapi fisik]; jasa klinik; jasa terapi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan
klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan
darah manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan
pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit;
layanan terapi; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi;
pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat terapi; terapi fisik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036642
: 02/06/2021 10:13:56
:
: PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GEDUNG MNC FINANCIAL CENTER LANTAI 8, JL. KEBON SIRIH NO. 21-27,
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MotionPay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih; Biru
: 42
: ===Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; administrasi server jarak jauh; desain dan analisis sistem komputer;
desain dan pengembangan alat pengolah data; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain dan
pengembangan database elektronik; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database;
desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan pengembangan perangkat lunak sistem operasi;

740

Halaman 144 dari 769

desain dan pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan pengembangan produk baru; desain dan
pengembangan produk konsumen; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan pengembangan sistem
keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem output data; desain dan pengembangan sistem pemrosesan
data; desain dan pengembangan sistem penyimpanan data; desain dan pengembangan sistem tampilan data; enkripsi data
dan layanan decoding; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; jasa layanan perangkat lunak tanda
tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; 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; konversi data data atau
informasi program komputer [bukan konversi fisik]; konversi data informasi elektronik; layanan integrasi sistem komputer;
layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer
global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan fasilitas komputer untuk
penyimpanan data digital secara elektronik; menyediakan program komputer; pembuatan program untuk pemrosesan data;
pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan;
penyimpanan file dan dokumen secara elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036643
: 02/06/2021 10:14:16
:
: Sismiati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Ringin Bagus RT.02 RW.02 Kel. Manggis , Kabupaten Kediri, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPUR HANI + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, HITAM, PUTIH
: 29
: ===keripik; keripik buah; keripik pisang; keripik sayuran; keripik ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021036644
: 02/06/2021 10:14:43
:
: Yuli Indra Elviningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kajar Kuning RT.04 RW.02 Kel. Kedawung Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ODHING + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 29
: ===Kacang Telur; keripik pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036645
: 02/06/2021 10:14:46
:
: Aminah Thuzahroh

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kalimas Udik 2/42 RT.02 RW.08 Kel. Nyamplungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARIFA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: COKLAT, KUNING, MERAH, ORANGE, HIJAU

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 145 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036646
: 02/06/2021 10:14:55
:
: Kukuh Kunawi Almarsaid

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Randusari RT.01 RW.07 Kel. Randusari, Kota Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GONGSOAN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 30
: ===Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; bumbu olahan [bumbu]; bumbu rawon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036647
: 02/06/2021 10:18:51
:
: Siti Fatimah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Sugihwaras RT.14 RW.03 Ds. Sugihwaras , Kabupaten Kediri, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMAPUTRI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 32
: ===Minuman sari buah; Minuman sari nanas dalam kemasan; minuman jus nanas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036648
: 02/06/2021 10:19:04
:
: Yulmina

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jelak Rejo RT.04 RW.05 Kel. Blandongan, Kota Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LARESARI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 32
: ===Minuman sari buah; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Hamburger sandwiches; Roti kebab; pizza===

: D102021036649
: 02/06/2021 10:19:24
:
: Aris Khusaeni

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Hangtuah 13A No. 11 RT.06 RW.05 Kel. Ngemplakrejo, Kota Pasuruan, Jawa
Timur

Halaman 146 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANDRIO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM
: 7
: ===mesin untuk mengekstraksi garam; peralatan mekanik untuk industri keramik (termasuk mesin keramik untuk
bangunan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036650
: 02/06/2021 10:25:58
:
: LIEM ARSHIELLA PRATAMA CARLITA

540 Etiket

: KOMP PERMATA ANCOL G NO. 1 , KEL. PADEMANGAN BARAT, KEC.
PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACASSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Krem, Hitam
: 21
: ===Gelas; Mangkok; Rak Piring; Spatula; Talenan; Tatakan; Tempat tisu kamar mandi; Toples Kaca; Ulekan; Wadah botol
kecil tempat minyak dan cuka; botol; botol kaca; botol kaca [wadah]; coaster dari logam biasa; coaster dari logam mulia;
coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti tekstil; garpu saji; kabaret [nampan]; keranjang untuk keperluan
rumah tangga; mug; nampan makan; papan kayu bakar; papan ukiran; pencapit makanan; peralatan dapur; peralatan dapur
dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; piring; rak pendingin untuk barang
yang dipanggang; sendok untuk keperluan rumah tangga; stoples penyimpanan; sumpit; teko; toples; toples penyimpanan
makanan; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036651
: 02/06/2021 10:28:29
:
: CHRISTINE INDRIANI

540 Etiket

: Jl. Sutomo , Kelurahan/Desa Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara, 21184
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FLORENCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 35, 25
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Penjualan ritel dan penjualan
secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang===
===Celana jeans; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; baju
kaos (t-shirt); kaos t shirt; kemeja formal; kemeja untuk wanita; pakaian untuk wanita; rok celana===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036652
: 02/06/2021 10:29:22
:
: Muchayah

540 Etiket

Halaman 147 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Melati RT.02 RW.01 Kel. Tembokrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUKHAYA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU
: 25
: ===Mukena; daster; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036653
: 02/06/2021 10:29:33
:
: Muryati Suryaning Pungkasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cisedane F-3 RT.06 RW.05 Kel. Tembokrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOORJAAS + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, KUNING
: 30
: ===kue basah; kukis (kue kering); nasi kotak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036654
: 02/06/2021 10:29:37
:
: Ratna Zulfarosda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kyai Sepuh Gg. 21 RT.01 RW.06 Kel. Gentong, Kota Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASRIHIDRO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM, BIRU, PUTIH
: 1
: ===Pupuk hidroponik; pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036655
: 02/06/2021 10:40:19
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lavender
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Hijau, Biru, Merah, Kuning, Hitam, Putih,Cokelat
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036656
: 02/06/2021 10:40:59
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTUMN GLOWING SERUM WITH HATOMUGI EXTRACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036657
: 02/06/2021 10:47:24
:
: DHANI PRASETYO

540 Etiket

: PURWASANA, RT/RW. 004/002, PURWASANA, PUNGGELAN, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NFLI EST 2020 NATURE FOR LIFE INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hijau tua, putih
: 5
: ===Jamu; Obat-obatan tradisional; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; ekstrak herbal obat; minuman obat; obat-obatan;
obat-obatan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2021036658
: 02/06/2021 10:48:08
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: PT. CERITA CANTIK INDONESIA

Alamat Pemohon

: Jl. Prof. Moch Yamin No. 7 Sumerta Kelod Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali,
80239
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OVERHEARD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
:
===Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan; Counseling
untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan
dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan
telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak
dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan
grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk
pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa kursus secara online; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan
acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa pelatihan secara online; Jasa
pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa
pendidikan secara online; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala,
surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan
penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa pengembangan kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan
pendidikan pemahaman; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi majalah, petunjuk, buletin, buku
mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi teks yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah kecantikan; Jasa taman hiburan dan
taman hiburan dengan tema; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan
tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan sumber daya kesehatan dan kebugaran;
Kursus pengembangan diri; Layanan Peminjaman Buku Keliling; Layanan edukasi psikologi; Layanan klub kesehatan;
Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran
dan latihan fisik; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; 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, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan

Halaman 150 dari 769

pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya
untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk
penerbitan, menjangkau mereka untuk membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Menyediakan basis data
daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan
kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan,
pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan pelatihan dan tutorial
secara online; Menyediakan publikasi elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan
dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Pelatihan kesehatan; Pembelajaran antropologi kesehatan
manusia; Pembelajaran antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; 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; Peminjaman buku-buku; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik;
Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Pengaturan acara hiburan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di
bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita
berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan
publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan
pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film,
musik dan permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyelenggaraan
acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan buku; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi,
konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak
dapat diunduh; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi elektronik on-line
sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal
komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan
melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan
untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang
hiburan; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Tempat untuk membaca buku di tempat; akademi [pendidikan]; analisa statistik untuk tujuan pendidikan;
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan seni kecantikan; coaching [pendidikan dan pelatihan];
hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan di alam kontes kecantikan; 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; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi pembukuan; instruksi
senam; instruksi seni kecantikan; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa konsultasi di bidang
hiburan; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau
Internet; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku
komik dan seni populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan
bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang
tersebut di atas; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang
dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan
aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring
dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes; jasa
saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku,
majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa penerbitan
buku; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kelas kebugaran tinju dan
kickboxing; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan
dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; layanan hiburan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan klub kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan
klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang
disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness),
pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi
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di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan
pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pembelajaran jarak
jauh disediakan secara online; layanan peminjaman buku; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran;
layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan
kesehatan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak
komputer; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan
berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan
pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak disediakan oleh institusi akademik; layanan
penilaian pendidikan online; layanan perpustakaan online; layanan pustaka referensi online; melakukan acara pendidikan;
melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik;
melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi;
melakukan seminar; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang
olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; mengatur acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kelas
kebugaran; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kontes kecantikan;
mengatur kontes kecantikan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan buku dan bahan ajar untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan buku
komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang kesehatan; menyediakan buku
pedoman dan bahan ajar di bidang makanan gizi; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang nutrisi makanan;
menyediakan buku untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan
fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas senam; menyediakan informasi atas artikel pada koran, majalah dan
buku; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kelas pendidikan online melalui
obrolan video langsung; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang
sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan
online di bidang kesehatan; menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang
pengembangan kepemimpinan; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh;
menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan video; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam
sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyelenggarakan
lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau
hiburan; organisasi acara pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pertunjukan pendidikan;
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan
sumber daya manusia; pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran
metabolisme tubuh; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi
kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan pengembangan pribadi; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pendidikan
Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan kesehatan fisik;
pendidikan orang dewasa; pendidikan untuk penderita disabilitas; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik
secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi
berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan
majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik,
dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik,
foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat
lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; pengajaran keterampilan kecantikan; pengeditan buku; pengeditan buku
dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek; penyebaran materi pendidikan; penyediaan buku
elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk
anak-anak; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam; penyelenggaraan acara hiburan langsung;
penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan buku; penyewaan materi pendidikan dan
pengajaran; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku
petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi
lainnya; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program
televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi materi pendidikan; program pengembangan kepemimpinan; program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi
elektronik; publikasi buku; publikasi buku audio; publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan
musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan; publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal
online; publikasi buku musik; publikasi buku pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal;
publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks
lain, selain teks publikasi; publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi
dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi informasi secara
elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal, buku, dan
buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi majalah dan buku dalam bentuk
elektronik; publikasi majalah elektronik online; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah,
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jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi naskah, buku dan jurnal; publikasi online buku
dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi online surat kabar elektronik; publikasi panduan pendidikan
dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; publisitas dan publikasi buku, naskah/teks selain literatur
publikasi; senam virtual; tempat peminjaman buku===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036659
: 02/06/2021 10:50:02
:
: STEVE GANIPUTRA HIDAYAT

540 Etiket

: Kp. Krendang, RT.003 RW.007, Kel. Duri Utara, Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHILLBREW DWIPANTARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; Biji kopi; Boba teh durian; 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; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi;
Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buahbuahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; 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; Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; 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 dengan bahan dasar kopi,
coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa
susu, kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sahi (Teh); Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; 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; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; bubuk teh instan; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; butiran
kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu
panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; daun teh; dripper kopi bubuk sekali
pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es teh; esensi kopi; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh
hijau bubuk; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi;
kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; 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; 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; krimer
yang tidak mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; minuman biji kopi; 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 putih menjadi
teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba;
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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 berbahan dasar kopi;; minuman-minuman
berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfait
dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; 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 rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; produkproduk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh; teh (bukan untuk keperluan medis);
teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma;
teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh 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 hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kombucha;
teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; 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 yang ditambahkan
dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari
rumput laut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036660
: 02/06/2021 10:50:17
:
: SUPRIADI

540 Etiket

: Jl. Jembatan Besi RT/RW 010/003 Desa Jembatan Besi Kecamatan Tambora
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Emawati S.H., M.Hum.,
: Prima Paten Internasional Emawati & Associates Golden Boulevard Q-23 Jalan
Pahlawan Seribu, BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUDCO + LUKISAN/LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 7
: ===Per CVT (mesin); blok mesin otomotif; bros [alat mesin]; kampas rem untuk mesin; karburator===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036661
: 02/06/2021 10:55:35
:
: PT. CERITA CANTIK INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Prof. Moch Yamin No. 7 Sumerta Kelod Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali,
80239
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OVERHEARD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi kantor; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan peralatan elektronik untuk
penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Aktivitas konsultasi
manajemen; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran;
Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan;
Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Distributor Elektronik; Iklan melalui media elektronik; Jasa eceran
atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam
kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko serba ada dan
supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat
cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk
rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan
audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera,
negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau
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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 informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa konsultasi
manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan
operasi, administrasi dan manajemen pusat data; 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 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 sinarX (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 bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah
tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk
dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa
pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
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tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial
untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; 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 bagianbagiannya, 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 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 untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran 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 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 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 menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup
kepala, alat dan asesoris olahraga; 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 ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Kompilasi dan sistemisasi informasi untuk
transmisi elektronik; 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; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
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pakaian; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis
perusahaan di sektor medis; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan
manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan
infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan informasi, 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 untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik;
Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan
komersial atau periklanan]; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan
telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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 untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan
internet; 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
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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 pakaian dan
aksesori terkait; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang
berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen file
komputer; 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; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempersiapkan barang periklanan; 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 periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyediakan konsultan
untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi dan manajemen program insentif dan 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; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran melalui media elektronik;
Pembuatan materi periklanan; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penerbitan, manajemen dan
penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa;
Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas
pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengelolaan hubungan pelanggan
khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi
daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengembangan konsep
periklanan; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau
listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: 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,

Halaman 158 dari 769

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 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 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; 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, 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 periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis
dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung
sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan peralatan untuk
periklanan; 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,
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pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan
periklanan; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris
fesyen dan sejenisnya; Promosi [periklanan] bisnis; 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, periklanan dan pemasaran situs online; Publikasi elektronik teks publikasi; 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; Saran manajemen pemasaran; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko menjual produk voucher secara
elektronik / online; Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui
Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi;
Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempattempat 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; Toko-toko
Grosir Elektronik; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi dan manajemen hibah
penelitian; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; akuntansi manajemen biaya; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; 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, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; beriklan di kios elektronik; beriklan melalui
media elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik,
juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan
melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; distribusi bahan periklanan; distribusi
masalah periklanan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus
dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan
periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; file sentral dan manajemen
file bisnis terkomputerisasi; fungsi kantor; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan billboard elektronik;
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 dan konsultasi manajemen
bisnis; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen
periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa analisis periklanan; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bisnis dan
periklanan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker
pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa grosir untuk pakaian; jasa iklan ritel yaitu penyebaran
masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi
yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial,
promosi dan/atau periklanan; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan
penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi terkait dengan
manajemen pusat perbelanjaan; 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 bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa
manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa organisasi dan manajemen
program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; 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 perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perdagangan
secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan
dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen;
jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik,
film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan
barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan
medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan
dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
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(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 ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak
sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah,
asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian,
alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu],
renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk
lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset,
linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat
senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan,
peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas
yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola,
masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan
kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan
panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan
memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau
gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan
khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf,
peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung
pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda,
pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang
disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan
kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset
radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap
kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer,
perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program
permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras
permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer,
komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, 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
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kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung
matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan,
pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk
kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm
bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut,
perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles)
dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa
data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet
pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa 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 meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan
komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat
elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa 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; jasajasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan;
jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa
perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan;
jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat
diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; 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; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan
pengawasan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; 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 strategi komunikasi periklanan;
konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; layanan administrasi dan manajemen
personalia dan sumber daya manusia; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan
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di sektor energi; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan
langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; 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 seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan yang
berkaitan dengan pakaian; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komunikasi elektronik; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan katalog elektronik; layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen
personalia; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran;
layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi
dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau
hadiah; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen inventaris
elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan pakaian eceran disediakan
oleh departement store; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk
pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan ritel online melalui
jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat
pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pemrosesan data
elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan
menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko
dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan penelitian yang
berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang
disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah)
media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan
perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama
pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris
untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan
kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan perbandingan
harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan
akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perdagangan
elektronik; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan
dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan
manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan
periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan
alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan rekrutmen dan manajemen
personalia; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin,
aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada
kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun
mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan
make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk
publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan tata letak untuk tujuan periklanan;
layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali
pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan
pakaian; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik 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,
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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 buku, majalah,
majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet
dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film,
program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan,
perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor,
tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan publikasi
elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan
hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat
lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan
Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang tersedia melalui
jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan waralaba dalam
bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen
administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi
rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis;
manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen
bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen;
manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis
dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis
di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen
bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen
bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen catatan bisnis;
manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen
dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file
pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk
orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics)
bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi
usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses
pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen
layanan pelanggan; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen
persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain;
manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis;
manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen sumber daya manusia untuk
perusahaan pemula; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang
dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis
dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan
bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi di bidang
manajemen waktu; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan
industri perjalanan; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan
penjualan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan saran dan informasi bisnis di
bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang
berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon
ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mengatur dan melakukan acara
periklanan; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; 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 acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis
dan periklanan pariwisata; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media
informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan
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pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang
membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo
untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang
kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti
jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acaraacara promosi; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan;
menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari
layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan 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 manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain;
menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk
organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan peringkat pengguna untuk
tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; nasehat manajemen;
negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; organisasi acara periklanan;
organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan
konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang
sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau
usaha; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pemantauan efektivitas periklanan; pemasaran
acara; pembukuan untuk transfer dana elektronik; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik;
pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan,
perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau
layanan penyediaan promosi; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan
komersial; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi komersial, untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis;
pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengelolaan periklanan;
pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi
dan proyek manajemen; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkinian
materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan;
penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan,
penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyebaran bahan periklanan; penyebaran
bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman
web pada internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan informasi
barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan
informasi konsumen untuk orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui
jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan
promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon
(termasuk kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan
dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan jasa ritel melalui
pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten
teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan prabayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan;
penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi
yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran
dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan manajemen bisnis; perencanaan
periklanan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan;
periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis;
periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui
media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran
langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara
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menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; pernerbitan, pengelolaan,
kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan
informasi terkait dengannya; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; presentasi barang
melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; promosi acara hiburan; promosi acara pihak lain; promosi barang dan
jasa melalui sponsor acara hiburan; 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 yang berhubungan dengan kecantikan; promosi
periklanan (sponsor); proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan
periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak
untuk tujuan periklanan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran di
bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; saran bisnis yang
berkaitan dengan periklanan; saran dan bantuan manajemen bisnis; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara
gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga elektronik,
kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi dari industri pakaian intim; studi
pasar untuk tujuan periklanan; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas
kaki; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel
online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan
kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian,
tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas,
peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapispenapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
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: 02/06/2021 10:57:01
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTUMN SKIN CONDITIONER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036663
: 02/06/2021 10:57:22
:
: Agus Salim

540 Etiket

: Jl. Barukang Utara RT02/01 Kel. Cambaya, Kec. Ujung Tanah , Kota Makasar , Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90212
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAJA GLOW dan logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih make-up; Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun tangan cair; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
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mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas
dan spons]; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; 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; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; sabun batang; 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 mandi; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; salep
kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; susu almond
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036664
: 02/06/2021 10:57:48
:
: STEVE GANIPUTRA HIDAYAT

540 Etiket

: Kp. Krendang, RT.003 RW.007, Kel. Duri Utara, Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DIPPINGBAG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; Biji kopi; Boba teh durian; 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; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi terisi;
Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buahbuahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; 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; Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; 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 dengan bahan dasar kopi,
coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa
susu, kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sahi (Teh); Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; 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; affogato [minuman
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berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; bubuk teh instan; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; butiran
kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu
panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; daun teh; dripper kopi bubuk sekali
pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es kopi; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es teh; esensi kopi; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh
hijau bubuk; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi;
kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; 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; 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; krimer
yang tidak mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis
kakao; minuman biji kopi; 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 putih menjadi
teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba;
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 berbahan dasar kopi;; minuman-minuman
berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfait
dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; 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 rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; produkproduk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh; teh (bukan untuk keperluan medis);
teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma;
teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh 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 hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kombucha;
teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; 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 yang ditambahkan
dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari
rumput laut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036665
: 02/06/2021 11:04:48
:
: P. S. International Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-14-6, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Japan
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bicho Association
: Bicho Association : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 44
: ===Chiropractic; Jasa keperawatan; Jasa nasehat yang berhubungan dengan diet.; akupunktur; asuhan keperawatan;
informasi medis; jasa konsultasi kecantikan; layanan ahli kecantikan; layanan aromaterapi; layanan kedokteran hewan;
layanan klinik kesehatan; layanan pijat shiatsu; layanan rumah sakit; layanan salon kecantikan; layanan sauna; layanan terapi;
layanan tukang cukur; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
menyediakan rumah pemandian; pemijatan; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku]; penyewaan
mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan peralatan medis; perawatan
hewan; perawatan kesehatan; terapi moksibusi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036666
: 02/06/2021 11:08:45
:
: Aditya Pratama Ghifary

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Lembang 003/005 , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40377
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JADIASN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Prussian Blue, Queen Blue, dan Royal Blue Dark
: 41
: ===Jasa Pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J092021036667
: 02/06/2021 11:11:21
:
: YUNIARNI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TEGALREJO II RT. 04 RW. 04, KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN
ARGOMULYO, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50733
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOUNIE CRAFT SALATIGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Merah Muda, Emas, dan Puth
: 40
: ===daur ulang botol minuman; daur ulang botol plastik; daur ulang karton minuman; daur ulang plastik; daur ulang
sampah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036668
: 02/06/2021 11:12:04
:
: DADANG BUKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KMP. PERENG RT. 003/002 KEL. KOPO KEC. KUTAWARINGIN KAB. BANDUNG,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TACHETA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Pakaian muslim; Tutup kepala; alas kaki; kaos kaki; pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sendal; sepatu; sepatu kulit; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021036669
: 02/06/2021 11:16:12
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AUTUMN SKIN CONDITIONER + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, putih, biru
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036670
: 02/06/2021 11:17:08
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTUMN SKIN CONDITIONER WITH ALOE VERA EXTRACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036671
: 02/06/2021 11:17:24
:
: SODIKIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN TEMUIRENG, RT/RW.002/001, KEL. SUKOREJO, KEC. ULUJAMI,
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEG'S ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih; hijau
: 25
: ===Baju koko; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; SARUNG PELEKAT; Sarung batik; Sarung tangan bayi; Sarung tenun
palekat; Songkok (Peci); Tali pinggang (pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); atasan [pakaian]; baju batik; baju kaos (tshirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); ban pinggang (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian
bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; celana bayi [pakaian]; celana boxer; celana dalam; celana jeans untuk anak; celana panjang;
celana pendek; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jeans biru; jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos
kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan
panjang; kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kutang wanita; lapisan pakaian jadi; mantel
[pakaian]; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian
dansa; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian mandi; pakaian
pantai; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian seragam; pakaian tenun; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rompi;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal bayi;
sandal jepit; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sarung; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu hak tinggi; sepatu sandal; sol
sandal; sol untuk sepatu; syal; syal pashmina; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; teddies [pakaian dalam]; topi===

740

Halaman 170 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036672
: 02/06/2021 11:18:30
:
: Henry Setiady Halim , Ir. Noldy Ronny Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cipunagara No. 18 RT 004 RW 004, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Nuansaku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Biru, Biru Langit, Hitam
: 3
: ===Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel
jerawat (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim
flek (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik, yakni
lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel wajah [kosmetik];
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim antikerut untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah
untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mata untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik);
sabun kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim
mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036673
: 02/06/2021 11:19:21
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lemon Grass
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Biru, Merah, Kuning, Hitam
: 3

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 171 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036674
: 02/06/2021 11:22:26
:
: PT. INDO-SINO AGROCHEMICAL

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CEMPAKA BLOK F18 NO. 5, DELTA SILICON III, LIPPO CIKARANG, BEKASI,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEXTUER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021036675
: 02/06/2021 11:24:13
:
: WAHYUNINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BENOYO NO. 30, RT. 07 RW. 05, KELURAHAN KUTOWINANGUN,
KECAMATAN TINGKIR, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50742
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YS FLANEL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam, kuning, hijau, merah muda, dan coklat
: 16
: ===souvenir untuk program acara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036676
: 02/06/2021 11:25:43
:
: Yuniadhi Satria Kusumah

Alamat Pemohon

: Jl. Tripang No. 6 RT.006 RW.007, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 172 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZURASUPERHEROESLABS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru
: 25
: ===T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; Topi kupluk; baju rajut;
celana kasual; celana kulit; celana pendek denim; jaket [pakaian]; jaket denim; kaos; kaus; kemeja; kemeja berkerah; kemeja
kulit; kemeja lengan panjang; mantel kulit; pakaian; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rompi;
sandal kulit; sepatu; sepatu kulit; sweater katun; sweater leher kru; topi; topi rajut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036677
: 02/06/2021 11:30:47
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUTUMN SKIN CONDITIONER WITH PEARL BARLEY EXTRACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036678
: 02/06/2021 11:35:30
:
: RETNO PUJI LESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gempol RT. 002, RW. 003, Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUMMYSBABY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING; BIRU; PUTIH; WARNA PEACH
: 3
: ===Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Serum rambut; kondisioner sampo; kosmetik untuk anak-anak; produk dan sediaan untuk
rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; serum perawatan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036679
: 02/06/2021 11:36:27
:
: WIYOGO JAYALIE & DIANA TUMEWA

540 Etiket

: Jl. Cendana Golf No. 22, RT.003 RW.008 Kel/Desa Bencongan Indah Kec. Kelapa
Dua, Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

Halaman 173 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EVERYFIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, hijau, putih
: 20
: ===Bufet; Dipan; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kantong
tidur untuk berkemah; Meja samping tempat tidur; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan perabot bukan
dari logam; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat duduk; Tempat tidur per (spring bed); alas; alas tidur [tikar atau bantal]; bangku
[furnitur]; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal busa memori; bantal dacron; bantal guling; bantal kursi;
bantal leher; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan kursi; bedsteads; cermin; etalase;
furnitur bentwood; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari logam; furnitur kamar tidur;
furnitur khusus; furnitur rotan; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furnitur tiup; furnitur yang terbuat dari kayu atau
pengganti kayu; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling
berbusa; guling dacron; guling latex; kabinet; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berpegas; kasur busa
memori; kasur dacron; kasur per busa; kasur tiup; kasur udara; kursi [kursi]; kursi lipat; kursi-kursi; lemari; lemari dinding;
lemari kamar tidur; lemari piring; loker; mebel; meja; meja belajar; meja portabel; meja rias [perabot]; perabotan; rak; rak
furnitur; rak penyimpanan; ranjang; rel tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran
tempat tidur; sofa; tempat cuci tangan; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan
ruang penyimpanan; tempat tidur kapsul; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur portabel; tempat tidur rumah sakit;
tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tikar tidur; unit dinding [furnitur]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036680
: 02/06/2021 11:43:25
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN AUTUMN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036681
: 02/06/2021 11:44:35
:
: ANAK AGUNG NGURAH PANJI ASTIKA, ST

540 Etiket

: JL. DANAU BATUR NO. 1 TABANAN, RT/RW. 000/000, DAJAN PEKEN, TABANAN,
Kabupaten Tabanan, Bali
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARAK ROYAL 1343
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 33
: ===Arak yang disuling; Minuman arak (portable); Minuman arak dari buah-buahan; Minuman beralkohol; Wine (minuman
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anggur beralkohol); arrack [arak]; ekstrak alkohol; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman keras, arak, dan
minuman beralkohol; shochu [minuman arak]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036682
: 02/06/2021 11:45:07
:
: LAI DJUNG TJIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalianyar VII/3 Rt001/02 Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIDONG & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah – Putih – Abu-Abu
: 25
: ===Pakaian; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; 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); celana; kaos kaki; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; sarung
tangan; sepatu; syal; syal leher; syal yang melingkar di leher; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021036683
: 02/06/2021 11:45:38
:
: ROBBY YULIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CONDONGCATUR REGENCY B-2, GEMPOL, RT/RW 02/11, CONDONGCATUR,
DEPOK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55283
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REVELIN AESTHETIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk

740
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keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
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 antipenuaan; 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
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wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik
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untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036684
: 02/06/2021 11:50:54
:
: IMELIA NOFIANTI,ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PRIMA BINTARA D 5 NO. 20, RT.003/RW.016 . Kel. Bintara, Kec.Bekasi Barat ,
Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SNERBO DAN LUKISAN.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HITAM, PUTIH
: 6
: ===Panel Komposit Aluminium; dinding dari logam; panel dinding logam; partisi dari logam untuk membangun; pintu logam
*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021036685
: 02/06/2021 11:51:54
:
: KARYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Balongpandan, Rt. 005 - Rw. 002, Kel. Jogosatru, Kec. Sukodono, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CONTESSA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, jingga, kuning, hitam, putih
: 34
: ===herbal untuk merokok; kotak rokok; pemantik untuk rokok; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan
sebagai alternatif rokok tradisional; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021036686
: 02/06/2021 11:51:54
:
: SYECH SETYAN PAHALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NAGAN LOR 24 YK, RT/RW 30/08, PATEHAN, KRATON, KOTA
YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JJ TAKO DIY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 35
: ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Jasa advis dan konsultasi terkait
manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa manajemen waralaba; 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 waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; 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 urusan bisnis waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; jasa waralaba hotel
(manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu
dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian
dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba,
yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi,
fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-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; 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; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J222021036687
: 02/06/2021 11:52:40
:
: SYECH SETYAN PAHALA

540 Etiket

: JL. NAGAN LOR 24 YK, RT/RW 30/08, PATEHAN, KRATON, KOTA
YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI
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Yogyakarta, 55133
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: JJ TAKO DIY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 43
:
===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi;
Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran sushi yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis
minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan
makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kafe; Layanan restoran
Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi, termasuk online, tentang
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online;
Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan layanan informasi penginapan dan
restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran
vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan
dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; bar
dan layanan katering; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; delicatessens
[restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran
dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat
makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria
makanan cepat saji; katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan
kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal,
yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan
koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar,
lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan 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 bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan
restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad
bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wine bar; lounge; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan
bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
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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 layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan
minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan
minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan
minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anakanak 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, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; pelayanan dalam menyediakan
makanan dan minuman; 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; 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 peralatan bar; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021036688
: 02/06/2021 11:53:38
:
: BONIFACIUS DANI YUDHA PERMANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JONGKE KIDUL, RT/RW 06/24, KEL. SENDANGADI, KEC. MLATI, KAB. SLEMAN,
PROV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55285
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OKOONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Coklat, Orange, Putih
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

740

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi;
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 restoran sushi yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar
minuman anggur; Layanan kafe; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Lounge koktail; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online;
Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan layanan informasi penginapan dan
restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran
vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan
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dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; bar dan layanan katering; bar kopi; delicatessens
[restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran
dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; 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 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 barbar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan
sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan
bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar;
layanan informasi bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar
teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan
restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan rantai restoran; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa;
layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran
ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan
restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar;
lounge; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang
layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan
restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang
restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan bar; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan
reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan
ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyewaan 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 peralatan bar;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate;
restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam;
restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036689
: 02/06/2021 11:55:25
:
: Muhammad Susilo Hasbulloh

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Samong Rt.002/Rw.004 Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah, 52371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BARCKLI'S
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Hitam
: 25
: ===Celana jeans; celana chinos; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana pendek===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036690
: 02/06/2021 11:56:02
:
: IMELIA NOFIANTI,ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PRIMA BINTARA D 5 NO. 20, RT.003/RW.016 . Kel. Bintara, Kec.Bekasi Barat ,
Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SNERBO DAN LUKISAN.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HITAM, PUTIH
: 19
: ===Panel dinding plastik; Pintu kaca; dinding gorden, bukan dari logam; dinding pvc; lantai kayu; lantai papan vinil; panel
dinding, bukan dari logam; papan dinding plastik; pintu, bukan dari logam *; ubin dinding dari kaca===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036691
: 02/06/2021 11:57:39
:
: RETNO PUJI LESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gempol RT. 002, RW. 003, Kel. Balas Klumprik, Kec. Wiyung Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONYO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT; ORANYE; PUTIH
: 30
: ===Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel dengan campuran susu;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim
keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi,
kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; tapioca pearls (isian untuk
minuman boba)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036692
: 02/06/2021 12:10:55
:
: PT. SAMASE MAJU BERSAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Buah Batu No.69. Kel. Malabar- Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat,
40262
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ESEMBE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; Celana renang; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kebaya; Mukena; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-

740

anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Rompi; Stoking; T-shirt; baju rajut; blus; celana
panjang; celana pendek; celana pria; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; daster; jaket; jas; jilbab; kaos kaki; kaos
kaki panjang; kaos oblong; kaos sepak bola; kaos singlet; kemeja; kimono; kutang wanita; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian jadi; pakaian mandi;
pakaian pengantin; pakaian pria; pakaian seragam; pakaian untuk olahraga; piyama; rok; sarung tangan pakaian; sendal;

Halaman 183 dari 769

sepatu; singlet; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021036693
: 02/06/2021 12:12:56
:
: Rahayu Widaryanti, Lenna Maydianasari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SETRO, RT 3/RW 3, KARANGANYAR, MUSUK, BOYOLALI, JAWA TENGAH ,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57331
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kampung Komplementer
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Cokelat, Kuning, Hijau
: 44
: ===Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; Memberikan informasi kesehatan;
Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit
dan profesional medis; Menyediakan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi
jiwa dan kesehatan; Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web untuk
pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling kesehatan masyarakat;
memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web;
memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan
kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; menyediakan informasi
daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran untuk pemegang
polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi
terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; penyediaan
informasi kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036694
: 02/06/2021 12:25:10
:
: DAVID TANDJUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Boulevard Raya Blok PD1 No. 1, Kelapa Gading Permai, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TODA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, orange
: 35
: ===Iklan secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online;
Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada online; MINI MARKET; Toko serba ada;
belanja online; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan grosir untuk pelumas;
layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel untuk pelumas; layanan toko grosir
menampilkan pelumas; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan pelumas; perdagangan online;
supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036695
: 02/06/2021 12:27:35
:
: PT Digital Surya Kreasi, David Wiyono

540 Etiket

: Apartment Royal Mediterania, Tower lavender, Lantai 2, Grogol Pertamburan,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ESDA - Enspire School of Digital Art
: Sekolah Seni Digital Enspire

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua dan putih
: 41
: ===jasa Pendidikan pelatihan animasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036696
: 02/06/2021 12:30:10
:
: PT QIS Indonesia Sejahtera

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gapura Office Pondok Indah , Jl Sultan Iskandar Muda No.18i , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QCOMM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, ungu
: 35
: ===Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; hubungan Masyarakat; iklan, promosi, dan layanan
hubungan masyarakat; jasa humas; konsultasi hubungan masyarakat; layanan agen hubungan masyarakat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036697
: 02/06/2021 12:37:01
:
: Yuniadhi Satria Kusumah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tripang No. 6 RT.006 RW.007 Kelurahan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat,
40264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZURAANIMANGA STUDIO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Lingkaran Merah
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; T-shirt dengan logo; Tshirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; Topi kupluk; baju berkerah; celana kasual; celana kulit; celana panjang;
ikat pinggang; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim; jaket kasual; jaket lengan panjang; jas kulit; jeans biru; kaos; kaos
berkerah; kaus tanpa lengan, pakaian; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; mantel kulit;
pakaian; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian rajut; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rompi;
sandal kulit; sepatu; sepatu kulit; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036698
: 02/06/2021 12:37:38
:
: Qoidah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Turen Indah Regency F 10, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65175
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Luxury For Man
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih Abu - abu
: 3
: ===Alas bedak; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangiwangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan
semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner
kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim
pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim
rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat
untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa
cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan
bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Losion dan serum; Make up remover krim; Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pewarna bibir
dengan ketahanan yang lebih lama; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produkproduk 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 anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun
cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun
tangan cair; Sabun untuk 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; 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 nonobat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu,
krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan
mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan
(Highlighter); bedak mandi; bedak rambut; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; dasar bedak; dasar
bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; gel mandi, krim dan minyak;
jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari maskara
dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak
untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; 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 bibir; krim
bibir untuk keperluan kosmetik; 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 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 untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku; krim kuku untuk
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keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit untuk keperluan
kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; 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 pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat;
krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
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 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 wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel
penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan
pada kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk
tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang
untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker 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; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; pembersih
berbentuk krim; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pensil alis; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; sabun batang; 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 cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun kosmetik; sabun krim;
sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manikmanik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub krim tubuh; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit,
yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung
obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021036699
: 02/06/2021 12:42:15
:
: ANDI SUDIARSO, ST, MSC, PHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rejowinangun KG I/496 RT.025/RW.008 Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55171, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55171
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah Riset Indonesia

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Tidak Ada Terjemahan
: Unsur warna dalam merek:
Lingkaran berwarna : Biru
Segitiga
: Hijau
Tulisan “ Rumah”
: Putih
Tulisan “ Riset”
: Ungu
Tulisam “ Indonesia” : Orange
: 45
: ===Konsultasi untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikasi halal; Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan
kecantikan dan pribadi; Lembaga sosial kemanusiaan yang fokus pada penanganan kasus-kasus kemanusiaan yang melanda
dunia baik bencana alam dan bencana non alam (yang berbasis kerelawanan); Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak
di bidang sosial dan kemanusiaan; Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang
jejaring sosial, pengenalan sosial dan kencan; Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan;
Organisasi sosial kemasyarakatan; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis
jaringan komputer global; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen strategis; Penyediaan akses ke
komputer database dan database online yang dapat dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; Penyediaan
layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen
proyek; Perkumpulan sosial keagamaan; Sosial kemasyarakatan; jaringan investasi sosial online dalam bentuk layanan
jaringan sosial daring di bidang investasi; jasa agen perkenalan sosial; jasa jejaring sosial berbasis internet; jasa perkenalan
sosial berbasis internet; layanan individu dan layanan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan
individu===
: JID2021036700
: 02/06/2021 12:46:42
:
: DAVID TANDJUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Boulevard Raya Blok PD1 No. 1, Kelapa Gading Permai, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TODA INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Iklan secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online;
Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada online; MINI MARKET; Toko serba ada;
belanja online; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan grosir untuk pelumas;
layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel untuk pelumas; layanan toko grosir
menampilkan pelumas; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan pelumas; perdagangan online;
supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036701
: 02/06/2021 12:47:29
:
: Krestian Tomhisa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Suka Mekar II RT 005 RW 005, Kota Bandung, Jawa Barat, 40164
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hisa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca, Biru Tosca, Gold, Cokelat Muda
: 3
: ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim pembersih
(kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembab
(kosmetik); Produk kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Scrub untuk
keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;

740

540 Etiket

Halaman 188 dari 769

Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan
kosmetik; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dan makeup; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk kulit;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion kosmetik; lotion tangan untuk keperluan
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
produk perawatan bibir (kosmetik); sabun kosmetik; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan
tubuh; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim
tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036703
: 02/06/2021 12:49:50
:
: IWAN TUNGGONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Tomang Asli No.25 Rt.007 Rw.003 Kel.Jatipulo Kec.Palmerah, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TREAT ME & LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu2, putih, hijau, merah, hitam.
: 43
: ===Bar; Kafetaria; Kantin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering; kafe; restoran swalayan;
rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036704
: 02/06/2021 12:53:03
:
: CV MANDIRI ANUGERAH ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TAMAN MUTIARA LEGON BLOK D7 KEL. PAMENGKANG MUNDU
CIREBON, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 43159
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REFOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan
industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J082021036705
: 02/06/2021 12:58:38
:
: PT. SATU DAYA SEJAHTERA

540 Etiket

: Jl. Riung Arum Barat IX No. 127 Rt. 005, Rw. 013 Kel. Cisaranten Kidul, Kec.
Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Halaman 189 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HATOBA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Putih, Kuning, Hitam
: 35
: ===minimarket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036706
: 02/06/2021 13:04:35
:
: PT. RAREUM TECH HUB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OLYMPIC CBD, JALAN OLYMPIC RAYA BLOK H10 NO 10 , SENTUL . , Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAREUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN KUNING
: 9
: ===Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; 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 yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi transaksi emas secara real time; 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 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, yaitu, platform perdagangan keuangan
elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk
penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan
data dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; 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; Program komputer yang berhubungan dengan perihal
keuangan; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; 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 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036707
: 02/06/2021 13:08:02
:
: WIYOGO JAYALIE & DIANA TUMEWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cendana Golf No. 22, RT.003 RW.008 Kel/Desa Bencongan Indah Kec. Kelapa
Dua, Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WINTERWOOD + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Coklat tua, putih
: 20

740

540 Etiket

Halaman 190 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bufet; Dipan; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kantong
tidur untuk berkemah; Meja samping tempat tidur; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan perabot bukan
dari logam; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat duduk; Tempat tidur per (spring bed); alas; alas tidur [tikar atau bantal]; bangku
[furnitur]; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal busa memori; bantal dacron; bantal guling; bantal kursi;
bantal leher; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan kursi; bedsteads; cermin; etalase;
furnitur bentwood; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari logam; furnitur kamar tidur;
furnitur khusus; furnitur rotan; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furnitur tiup; furnitur yang terbuat dari kayu atau
pengganti kayu; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling
berbusa; guling dacron; guling latex; kabinet; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berpegas; kasur busa
memori; kasur dacron; kasur per busa; kasur tiup; kasur udara; kursi [kursi]; kursi lipat; kursi-kursi; lemari; lemari dinding;
lemari kamar tidur; lemari piring; loker; mebel; meja; meja belajar; meja portabel; meja rias [perabot]; perabotan; rak; rak
furnitur; rak penyimpanan; ranjang; rel tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran
tempat tidur; sofa; tempat cuci tangan; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan
ruang penyimpanan; tempat tidur kapsul; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur portabel; tempat tidur rumah sakit;
tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tikar tidur; unit dinding [furnitur]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036708
: 02/06/2021 13:16:40
:
: TAN BENG HAN

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karet Belakang, RT.005/RW.001, Kec. Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DCS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, biru.
: 17
: ===Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau untuk jendela;
film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela
kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036710
: 02/06/2021 13:18:21
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CLARITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===bantal; guling; kasur; ranjang; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021036711
: 02/06/2021 13:22:57
:
: LAI UI TJUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kalideres Permai Blok G-1 No. 21, RT.003/RW.014, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: ANTAPLAS + LOGO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 191 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih, kuning.
: 19
: ===Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan dari logam); bahan bangunan dari plastik; gifsum/lembaran terbuat
dari plastik / PVC; lembaran plastik digunakan untuk penghalang cahaya; lembaran untuk bangunan; pelapis [bahan
bangunan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036712
: 02/06/2021 13:27:07
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BRAVO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Tempat tidur per (spring bed); bantal; guling; kasur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036713
: 02/06/2021 13:28:04
:
: PT SEGER SURYA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. GATOT SUBROTO NO. 76,
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEGER & CO TJAP 2 ANTING + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun untuk muka;
Sampo; cairan pembersih; colognes, parfum dan kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion pembersih kulit; lotion tabir surya; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih wajah; sediaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036714
: 02/06/2021 13:28:44
:
: Guangzhou Mikee Import and Export Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 412, No. 2, Jinmao West Fourth Street, Nansha District, Guangzhou,
Guangdong, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSL BOOK
: TSL = suatu penamaan; BOOK = buku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 7
: ===Bor tangan listrik; Kunci pas pembuka baut; Mesin penghembus; Palu yang dioperasikan dengan listrik; gunting, listrik;

740

Halaman 192 dari 769

lantai Pemoles; mesin pemotong; obeng, listrik; penggiling sudut; reamers menjadi alat mesin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036715
: 02/06/2021 13:29:23
:
: FRENKY MUDISTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Pasar Lama Rt.001 Rw.001, Kel.Parit Baru Kec.Selakau, Kab.Sambas Kalimantan Barat., Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
: Halim Wibisono S.E., M.M.
: Jalan Pembangunan I/27A Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RC1 & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih.
: 12
: ===As shock untuk kendaraan darat; BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem);
Body kit kendaraan; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE
(selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling
atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet
sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set
karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); Dudukan
stang untuk sepeda motor; Gear kopling Untuk Kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas
rem tromol; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Klakson untuk sepeda motor; Klem
Stang (bagian dari kendaraan); Kopling untuk sepeda motor; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); PROPORTIONING
VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pelat kopling; Pelindung
tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); Pelindung tempat penampungan oli sebagai bagian struktural kendaraan;
Penyangga tanggan untuk kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING
(BAGIAN DARI REM); Rem cakram untuk mobil; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; 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; Stang (bagian dari kendaraan); Stang Jepit; Tiang rem
belakang sepeda motor; Tuas Kopling; VALVE CHECK UNTUK REM; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Velg
Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; anti-lock
sistem [ABS] untuk mobil pengereman; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock
towers); bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bak kopling kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan
stang untuk kendaraan roda dua; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bodywork untuk kendaraan
bermotor; breket box; breket plat nomor; cakram rem untuk kendaraan; cover gear depan; cover kunci kontak kendaraan;
cover pelindung mesin untuk kendaraan; cover untuk kendaraan roda kemudi; foot step racing; grip stang untuk sepeda motor;
handle rem/kopling; jalu stang; kabel kopling; kabel rem; kaca spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk
kendaraan; kaliper; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; karet rem (tutup abu); karet
untuk rem kendaraan; klakson angin; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson roda kemudi; kopling
(clutches) untuk kendaraan; master rem kit; papan pijakan kaki; pas dashboard cover untuk kendaraan; pedal rem [bagian
sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pelindung baju untuk sepeda
motor; pelindung ban anti cipratan; pelindung body motor; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung
shock depan motor; penahan carrycot untuk digunakan di kendaraan; peninggi stang; penjepit stang; penutup baut spion;
penutup kaliper; penutup kaliper rem; penutup master rem; penutup pelindung untuk kursi kendaraan [terpasang]; penutup
segitiga shock; penutup sistem kopling; rak sepeda stang; rem; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk
kendaraan; rem cakram untuk sepeda motor; rem kemudi; rem tangan; rem untuk kendaraan bermotor; segitiga shock motor;
selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing)
untuk sepeda motor); sepatu rem untuk kendaraan; shock Breker; silinder rem untuk kendaraan; stabiliser shock; stabiliser
stang; stang batang untuk sepeda; stang setir; tabung shock depan; tempat plat nomor; tuas rem untuk sepeda motor; tutup
minyak rem; velg jeruji; velg racing; windshield===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2021036716
: 02/06/2021 13:30:18
:
: PT. MULTI TRANSPORTASI GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Satrio Tower Lantai 23 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DPORT
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 193 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: PUTIH DAN BIRU
: 39
: ===Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan
penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui
online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai
jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; jasa agen pengiriman barang; jasa pengangkutan dan
pengiriman barang melalui darat dan udara; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik terbalik , yaitu,
penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; memberikan
saran terkait layanan pengiriman barang; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres
dengan truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman barang
melalui transportasi udara; pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman
barang; penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang
terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk;
penyimpanan, pengiriman dan pengiriman barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan
pengiriman barang===
: DID2021036717
: 02/06/2021 13:30:20
:
: Guangzhou Mikee Import and Export Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 412, No. 2, Jinmao West Fourth Street, Nansha District, Guangzhou,
Guangdong, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSL BOOK
: TSL = suatu penamaan; BOOK = Buku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 8
: ===Ketam; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Palu pemahat; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; gergaji
[perkakas tangan]; gunting*; obeng, non-listrik; pahat; palu [perkakas tangan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036718
: 02/06/2021 13:30:39
:
: PT. INGENIO MEDIKA NUSANTARA

540 Etiket

: JALAN MT. HARYONO RUKO DITAS KAV. 9, RT / RW : 004 / 001 DINOYO,
LOWOKWARU, Kota Malang, Jawa Timur
: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
: ANC & Co. (Advocates & Solicitors) Gedung Graha Mobilkom lantai 3 Jalan Raden
Saleh Raya No 53 Cikini

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INGENIO INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, KUNING DAN PUTIH
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa kursus secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036719
: 02/06/2021 13:32:02
:
: Yvolve Sports Limited

Alamat Pemohon

: 30-31 Frances Street, The Liberties, Dublin, D08 YHW1 Ireland

540 Etiket

Halaman 194 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Biru, Hijau (White, Black, Blue, Green)
: 28
: ===Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar
dan perangkat keras pemasangan; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan
matras); Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut
(peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut
(peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); alat-alat olahraga
(selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); bantalan lutut (peralatan olahraga); helm mainan; masker wajah untuk pengendara sepeda; papan luncur;
pelindung anggota tubuh (barang-barang olahraga); pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; rol untuk sepeda latihan stasioner; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepeda anakanak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai
mainan; skuter [mainan]; tali pengikat pergelangan tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036720
: 02/06/2021 13:32:21
:
: Guangzhou Mikee Import and Export Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 412, No. 2, Jinmao West Fourth Street, Nansha District, Guangzhou,
Guangdong, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSL BOOK
: TSL = suatu penamaan; BOOK = buku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; instrumen navigasi; jarum untuk mensurvei kompas; kacamata pengaman;
lampu berkedip [sinyal bercahaya]; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; lonceng [perangkat peringatan]; pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; pita pengukur; teleskop; terpal keamanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Laksmana V No.11 Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISTANA DEWI CLOTHING
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian tidur dan pakaian malam; pakaian dalam wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk
pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021036721
: 02/06/2021 13:32:45
:
: EDEN MAE BERNARDO MACALISANG

: JID2021036722
: 02/06/2021 13:33:48
:
: PT. MULTI TRANSPORTASI GLOBAL

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 195 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Satrio Tower Lantai 23 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU
: 35
: ===Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang untuk orang lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021036723
: 02/06/2021 13:35:23
:
: KADARWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NAKULA SADEWA IV NO. 4, RT 004 RW 003, KELURAHAN DUKUH,
KECAMATAN SIDOMUKTI, Kota Salatiga, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KeZA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning tua, hitam, putih, coklat muda, coklat tua dan krem
: 29
: ===Balado Kentang-Teri; Produk terbuat dari kentang; kentang goreng; keripik kentang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036724
: 02/06/2021 13:37:13
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPLENDOR LIVING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; kasur; kursi; lemari; lemari [perabot]; meja; ranjang; sofa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021036725
: 02/06/2021 13:38:52
:
: THESIANTI WASTU RATRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TERATAI NO. 10, RT. 01 RW. 10 KELURAHAN SIDOREJO LOR, KECAMATAN
SIDOREJO, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50714
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: 3D
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 196 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===
: DID2021036726
: 02/06/2021 13:40:53
:
: Guangzhou Mikee Import and Export Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 412, No. 2, Jinmao West Fourth Street, Nansha District, Guangzhou,
Guangdong, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSL BOX
: TSL = suatu penamaan; BOX = kotak

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 7
: ===Bor tangan listrik; Kunci pas pembuka baut; Mesin penghembus; Palu yang dioperasikan dengan listrik; gunting, listrik;
lantai Pemoles; mesin pemotong; obeng, listrik; penggiling sudut; reamers menjadi alat mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036727
: 02/06/2021 13:45:14
:
: Guangzhou Mikee Import and Export Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 412, No. 2, Jinmao West Fourth Street, Nansha District, Guangzhou,
Guangdong, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSL BOX
: TSL = suatu penamaan; BOX = kotak

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 8
: ===Ketam; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Palu pemahat; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; gergaji
[perkakas tangan]; gunting*; obeng, non-listrik; pahat; palu [perkakas tangan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036728
: 02/06/2021 13:45:42
:
: PT. Cahaya Borneo Sukses Agrosindo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ahmad Yani Km. 52 RT.001 RW.001 Desa Bentok Kampung , Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan Selatan, 70852
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Golden White
: Golden = Emas, White = Putih, Emas Putih artinya tepung tapioka adalah seperti emas putih

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat tua, hitam, kuning emas
: 30
: ===Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Tepung tapioka untuk makanan; makanan ringan berbahan dasar
tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; tepung
tapioka; tepung tapioka*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021036729
: 02/06/2021 13:47:29
:

540 Etiket

Halaman 197 dari 769

730

Nama Pemohon

: SUHERLINA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Semoyan RT 02 Singosaren Banguntapan Bantul D.I Yogyakarta, Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta, 55193
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POWDER DREAMS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Ungu
: 32
: ===Bubuk untuk minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk
membuat minuman buah; Minuman serat buah; Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman almon; Minuman almon
dengan rasa; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman buah atau sayuran; Minuman
buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman
gandum (smoothie); Minuman instan kacang; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah; Minuman kacang kedelai,
selain pengganti susu; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari
kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih;
Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Sari
sayur (minuman); 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; air minum dengan rasa buah
dan minuman non-alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman beraroma; minuman
berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; 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 buah; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman
cincau; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman es buah;
minuman jus apel; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus
jeruk; minuman jus nanas; minuman kacang hazelnut; minuman nabati; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman
ringan beraroma kopi; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman sari kacang; minuman tanpaalkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpaalkohol yang aroma teh; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036730
: 02/06/2021 13:49:20
:
: Guangzhou Mikee Import and Export Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 412, No. 2, Jinmao West Fourth Street, Nansha District, Guangzhou,
Guangdong, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSL BOX
: TSL = suatu penamaan; BOX = kotak

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; instrumen navigasi; jarum untuk mensurvei kompas; kacamata pengaman;
lampu berkedip [sinyal bercahaya]; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; lonceng [perangkat peringatan]; pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; pita pengukur; teleskop; terpal keamanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036731
: 02/06/2021 13:50:30
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: SUPERSTAR

740

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Tempat tidur per (spring bed); bantal; guling; kasur; sofa; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036732
: 02/06/2021 13:50:35
:
: DUSTIN CHRISTIAN

540 Etiket

: JALAN IJEN NIRWANA C 2 / 8 GREEN RIVER, RT / RW : 002 / 009, KELURAHAN
BARENG, KECAMATAN KLOJEN, Kota Malang, Jawa Timur
: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
: ANC & Co. (Advocates & Solicitors) Gedung Graha Mobilkom lantai 3 Jalan Raden
Saleh Raya No 53 Cikini

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIATA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, KUNING DAN HITAM
: 29
: ===Keripik buah-buahan; keripik buah; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036733
: 02/06/2021 13:50:47
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2, No.1,
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NET.IZEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
penyiaran; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan
multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; siaran program televisi; siaran program televisi kabel;
siaran radio dan televisi; siaran televisi; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036734
: 02/06/2021 13:52:34
:
: WILL CLINTAN

540 Etiket

: Jl. Jelambar Utara VII No. 05 RT. 009 RW. 004, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mr.Liam & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 35
: ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Eceran dan grosir toko roti; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan
Antar(Drive Thru); Jasa akuntan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa perdagangan besar
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(Distributor); Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan
penjualan ritel online; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; Penyediaan platform e-commerce untuk
tujuan ritel melalui Internet.; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online;
Toko serba ada; Toko yang menjual kue; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa pengadaan
minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan
dan publisitas; 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 penyelenggaraan pameran untuk tujuan
niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa ritel; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; konsultasi akuntansi;
layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan ritel disediakan oleh
toko roti; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan toko ritel dan toko grosir; minimarket; pengaturan transaksi
komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; stan penjualan kue-kue; supermarket; toko roti; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036735
: 02/06/2021 13:55:29
:
: PT. MEGA PERINTIS TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KARET PEDURENAN NO.240 RT.002 RW.006 KARET KUNINGAN-SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MODESTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT- PUTIH
: 3
: ===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; Highlighter badan kosmetik; Highlighter wajah kosmetik; Kosmetik
dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab
wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel,
lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Pewarna dan cat rambut; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun mandi, deodoran;
Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk
mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan sebelum
bercukur; Serum untuk keperluan kosmetik; air parfum; balm cukur; balm rambut non-obat; colognes, parfum dan kosmetik;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; eau
de parfum; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion cukur; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kosmetik; masker rambut dan kulit
kepala; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; parfum; parfum cair; parfum dan
cologne; pasta untuk tangkai pisau cukur; 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; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; sabun deodoran; sabun untuk kulit; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; semprotan penata rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036736
: 02/06/2021 13:59:11
:
: PT Solid Eco Teknika

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CIBUBUR TIMES SQUARE BLOK C NO. 27 JL. ALTERNATIF CIBUBUR KM 3 , Kel.
Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOLIDECO + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga Tua, Jingga Muda, dan Putih
: 6
: ===Langit-langit dari logam; PENYEKAT DARI LOGAM; Panel atap dari logam; Panel langit-langit dari logam; Sekat partisi
dari logam; bahan bangunan dari logam; panel Insulasi ( Panel pendingin ) dari logam untuk bangunan; panel Insulasi dari
logam (Panel pendingin dari logam) untuk bangunan; panel bangunan dari logam; panel dinding eksternal dari logam; panel
dinding eksternal terutama terdiri dari logam; panel dinding logam; panil-panil dari logam/besi/baja; partisi dari logam untuk
membangun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036737
: 02/06/2021 14:02:39
:
: DAVID TANDJUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Boulevard Raya Blok PD1 No. 1, Kelapa Gading Permai, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TODA XPRESS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, orange
: 35
: ===Iklan secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online;
Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada online; MINI MARKET; Toko serba ada;
belanja online; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan grosir untuk pelumas;
layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel untuk pelumas; layanan toko grosir
menampilkan pelumas; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan pelumas; perdagangan online;
supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036738
: 02/06/2021 14:03:23
:
: Unilever IP Holdings B.V.

Alamat Pemohon

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUAL ACTION (STYLISED) & DEVICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
:
===Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Produk penataan rambut; Sediaan pemeliharaan

740

740

540 Etiket
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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; minyak esensial; minyak kolonyo; obat kumur
tanpa obat; sabun-sabun; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; wangi-wangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036739
: 02/06/2021 14:05:10
:
: DUSTIN CHRISTIAN

540 Etiket

: JALAN IJEN NIRWANA C 2 / 8 GREEN RIVER, RT / RW : 002 / 009, KELURAHAN
BARENG, KECAMATAN KLOJEN., Kota Malang, Jawa Timur
: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
: ANC & Co. (Advocates & Solicitors) Gedung Graha Mobilkom lantai 3 Jalan Raden
Saleh Raya No 53 Cikini

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIATA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, KUNING DAN HITAM
: 30
: ===Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lapis Sagu; kue almond; kue kastangel; kue nastar; kue sus; kue widaran / bidaran;
makaroni; marning jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021036740
: 02/06/2021 14:06:09
:
: SUNDARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANJARAN, RT 04 RW 12, KELURAHAN MANGUNSARI, KECAMATAN
SIDOMUKTI, Kota Salatiga, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiYo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hitam, Putih, dan Merah Tua
: 18
: ===dompet; dompet koin kecil; dompet saku; dompet travel [tas]; tas; tas berpergian; tas pundak; tas spons; tas suvenir; tas
wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan
: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
: Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: unicharm pet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 3
: ===Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan

740

: DID2021036742
: 02/06/2021 14:09:07
:
: UNI-CHARM CORPORATION

540 Etiket

pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi
atau diresapi; batu apung buatan; benzine penghilang noda; bulu mata palsu; cat sediaan pengupasan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deterjen; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; kain abrasif; kain diresapi untuk pemolesan; kertas
abrasif; kertas polishing; kosmetik dan perlengkapan mandi; krim sepatu dan boot; kuku palsu; pasir abrasif; pati cucian;
pelembut kain untuk penggunaan binatu; pemutih cucian; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi
dengan bahan pembersih; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; sabun
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mandi; sabun tubuh; sabun-sabun; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan degreasing untuk keperluan
rumah tangga; sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sepatu hitam [semir sepatu]; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan
: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
: Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: unicharm pet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Celana dalam sanitasi; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi;
Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut wanita; Popok; Serbet bayi; Tampon
menstruasi; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; agen pengiriman obat
dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bantalan inkontinensia; bantalan menyusui; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali
pakai untuk bayi; celana, penyerap, untuk inkontinensia; desinfektan; fungisida; handuk penyerap urin, serbet dan
pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; herbisida; kain kasa untuk pembalut; kain pembersih
diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kapas penyerap; komposisi penghilang bau ruangan; kontrol bau hewan
peliharaan; laktosa untuk tujuan medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan, makanan untuk bayi; panty liners [sanitasi]; penutup mata untuk keperluan medis; perban telinga; perban untuk
membalut luka; plester, bahan untuk pembalut; popok bayi sekali pakai; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang
yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk
hewan peliharaan; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial
atau industri; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk
hewan; suplemen makanan untuk manusia; tepung lakteal untuk bayi; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan
lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan
medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036743
: 02/06/2021 14:10:17
:
: UNI-CHARM CORPORATION

: DID2021036744
: 02/06/2021 14:11:41
:
: MAKRITE INDUSTRIES INC.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RM. 5, 11 F., NO. 79, SEC. 1, XINTAI 5TH RD., XIZHI DIST., NEW TAIPEI CITY
22101, TAIWAN
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAKRITE
: MAKRITE = nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan;
masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; 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 pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau
cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk
perlindungan terhadap debu; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi buatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036745
: 02/06/2021 14:13:21
:
: MAKRITE INDUSTRIES INC.

Alamat Pemohon

: RM. 5, 11 F., NO. 79, SEC. 1, XINTAI 5TH RD., XIZHI DIST., NEW TAIPEI CITY

740

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

22101, TAIWAN
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAKRITE
: MAKRITE = nama perusahaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 10
: ===Masker bedah ber-filter tinggi; Masker medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker wajah untuk
penggunaan medis; masker Cleanroom wajah; masker bedah; 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 pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk
penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker
sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker untuk digunakan oleh
tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan
antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036746
: 02/06/2021 14:14:46
:
: MEI LISA

540 Etiket

: Jl. Europe 7 No. 19 Cluster Europe Green Lake City Cipondoh Rt. 09 Rw. 03 Kel.
Petir Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOTO KENANGAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot
penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi;
Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis
minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; 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 menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng,
pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan kafe; Layanan kedai bubur kacang hijau;
Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan
informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan
bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan
informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat
reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok
penyediaan makanan sate; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Warung penyediaan makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; dekorasi makanan; jasa kafe; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering
makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasajasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; 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; 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 kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan
kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
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layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan
pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu
spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; memasok
makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; mengambil layanan makanan
cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan
minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel
dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan 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 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, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk
penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi tentang 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; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan makanan; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan
penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu,
pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol
untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; restoran khusus menyediakan makanan
sate; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24
jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036747
: 02/06/2021 14:15:20
:
: WILL CLINTAN

540 Etiket

: Jl. Jelambar Utara VII No. 05 RT. 009 RW. 004, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mr.Liam & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan
bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Layanan restoran 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; Restoran Masakan Korea; 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, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan
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katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa 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; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar
dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036748
: 02/06/2021 14:16:12
:
: DEWI MARYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KUCICA I BLOK JG1 NO. 22 BINTARO,
RT 002/ RW 011, PONDOK PUCUNG, PONDOK AREN
, Kota Tangerang, Banten, 15229
: Damaiyani S.E
: PT. Hakindah International Gd. Gajah Unit AT Jalan Dr. Saharjo No. 111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLOWDERMA SKIN CLINIC DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning keemasan, Hijau, Putih, Cokelat
: 44
: ===Klinik kecantikan; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; higienis dan perawatan
kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa
perawatan kecantikan; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan
dermatologi kosmetik; 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 salon 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 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 ahli kecantikan; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan
perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan
tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan
pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan
kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu
mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh
sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan
hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi tentang
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait
layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko
tukang cukur; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan,
kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis,
rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan
informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk
perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin
dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan
dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia;
perawatan medis, higienis, dan kecantikan; salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021036749
: 02/06/2021 14:18:35
:
: Tommy Gunadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. TB. Angke No. 20/A-21, Rt. 016/Rw. 010, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: VINE MAPLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu & Cokelat
: 35
: ===Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil,
hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan
medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin
gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai
bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat
untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker,
cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik,
lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air
mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis
permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias,
bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur),
penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur),
payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan
tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; toko; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036750
: 02/06/2021 14:21:42
:
: Shanghai Gansheng Industrial Co., LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1026, No.2, Lane 65, Huandong 1st Road, Fengjing Town, Jinshan District,
Shanghai, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cheerful Mario
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===pakaian; pakaian tahan air; sandal; sandal mandi; sandal selop; sepatu; sepatu bot *; sepatu karet; sepatu olahraga;
sepatu renda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036751
: 02/06/2021 14:24:48
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lemon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih, Hijau, Biru, Merah, Orange, Hitam, Cokelat
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk

740

540 Etiket

keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; 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,
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pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021036752
: 02/06/2021 14:26:07
:
: SUPRIHATIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MARGOYASAN PA II/508, RT 27/RW 7, GUNUNGKETUR, PAKUALAMAN, KOTA
YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta, 55111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pasar Sentul Bu Prihandi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Kuning, Cokelat, Hijau
: 29
: ===Gudeg; Gudeg Nangka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036753
: 02/06/2021 14:28:58
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIPIQIU THINK BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, hitam, putih
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021036754
: 02/06/2021 14:30:29
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 208 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CAKE IN A CUP – Uncle Richef - SPECIAL
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Oranye, Putih, Cokelat, Hitam
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
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 kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
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untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036755
: 02/06/2021 14:31:08
:
: Shanghai Black King Kong Industrial Group Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 326, F/3, (Building 1), Main Building, No.835, 937, Dangui Road, China
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BKK stylised logo
: BKK = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8, 25, 28
: ===Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pengasah dari kulit; Pisau penyisik; Tombak untuk menangkap ikan;
gaffs memancing; isau dapur untuk mengiris ikan; kulir [berkebun]; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pemotong pancing; penjepit menjadi alat-alat tangan; tombak===
===Masker wajah (pakaian); Topi sebagai tutup kepala; ban lengan [pakaian]; celana panjang; celana pendek; celana tahan
air [celana]; girdle; jaket tahan air; kaos; kaos kaki panjang; mantel; pakaian tahan air; rompi memancing; sarung tangan
[pakaian]; sepatu Hujan; sepatu bot memancing; syal===
===Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Mainan; Pengapung untuk memancing; Penghilang kail ikan
[memancing]; alat memanah; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat untuk game; alat untuk
memancing; ayunan; bola untuk game; catur; gulungan untuk memancing; jaring pendaratan untuk pemancing; mata kail
pancing; mesin untuk latihan fisik; pelindung lutut [artikel olahraga]; peralatan pembentukan badan); senar untuk memancing;
sensor gigitan [memancing]; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; tongkat pancing; umpan memancing buatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036756
: 02/06/2021 14:31:53
:
: KWEE HANDOKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Tembok Banjaran RT.020/RW.003, Kel. Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 2Tang + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, kuning emas
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Air minum kesehatan berakali; Air minuman mengandung oksigen; Minuman rasa buah; Minuman
rasa sayuran; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; air
dalam kemasan; air minum; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; bir; bubuk untuk membuat minuman; jus buah; jus
sayuran [minuman]; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berbahan
dasar buah; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berenergi; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman cola;

740
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minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol;
minuman ringan; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran;
sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036757
: 02/06/2021 14:32:36
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAKE IN A CUP – Uncle Richef - SPECIAL
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Oranye, Putih, Cokelat, Hitam
: 30
:
===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Kerupuk; 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 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; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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
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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; 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]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036758
: 02/06/2021 14:32:42
:
: A DHIMAS PRASETIYO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Bumi Saraswati A3/70, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57171
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GROWING BAG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU MUDA, PUTIH
: 16
: ===kantong plastik; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036759
: 02/06/2021 14:33:22
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2, No.1,
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIKE IT
: Seperti itu

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
penyiaran; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan
multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; siaran program televisi; siaran program televisi kabel;
siaran radio dan televisi; siaran televisi; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021036760
: 02/06/2021 14:34:33
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUNGRY CHEESE BOX
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
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 kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau
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sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai,
bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036761
: 02/06/2021 14:35:23
:
: PT. GALEMORU SEJAHTERA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gading Mediterania Unit CC02/36B, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Rt. 015/Rw.
003, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALEMORU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah & Putih
: 35
: ===Iklan secara 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); Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Menyediakan pusat perbelanjaan
daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; jasa pemesanan
dan penjualan barang secara online; jasa penjualan secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara
tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang
ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; layanan pemesanan online; pemasaran media
sosial; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021036762
: 02/06/2021 14:36:05
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUNGRY CHEESE BOX
: Merupakan Suatu Penamaan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Kerupuk; 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 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; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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; 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
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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]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036763
: 02/06/2021 14:36:52
: UK00003563034 02/12/2020 GB
: CyDen Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Office Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea, SA1 8QB
: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SS SMOOTHSKIN
: SS SMOOTHSKIN merupakan suatu penamaan / constitutes a naming

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 8
: ===Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036765
: 02/06/2021 14:37:51
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRE CHICKEN BITES
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 29
:
===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,

740
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dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
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 kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
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: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Kerupuk; 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 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; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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; 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

Halaman 218 dari 769

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]===
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:
===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
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makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
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 kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036768
: 02/06/2021 14:43:22
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRE WEDGES
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 30
:
===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Kerupuk; 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 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
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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; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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; 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]===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036769
: 02/06/2021 14:45:59
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Marine
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru, Putih, Hijau, Orange, Merah, Hitam

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===
: DID2021036770
: 02/06/2021 14:47:44
:
: ATAN SUWANDI TANNATO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Permata Buana Jl. Buana Biru Besar I No.20 Rt.003 Rw.009, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THINK BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bahan riasan; Sabun; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kosmetik;
krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak wangi; parfum; sampo; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036771
: 02/06/2021 14:48:07
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRE DRUM STICK
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan

740

sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
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(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
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 kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
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kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036772
: 02/06/2021 14:49:44
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRE DRUM STICK
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Kuning, Putih
: 30
:
===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; 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; Kerupuk; 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 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; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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
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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; 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]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J102021036773
: 02/06/2021 14:50:13
:
: Aditya Candra Kusuma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Kuncir, RT. 001, RW.001 Kel. Kuncir, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOOD EDIFICE CREATION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, biru, putih, abu-abu, merah, hitam
: 42
: ===Arsitektur; Desain produk; Desain seni grafik; desain arsitektur; desain dekorasi interior; desain grafis dari logo iklan;
desain interior untuk kantor; desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain materi publisitas; desain pakaian;
desain seni komersial; desain teknik; gambar teknik; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk
merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa desain dan gambar teknik berbantuan komputer;
jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa desain interior dan eksterior; jasa
desain, pengembangan dan arsitektur; jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa menggambar teknik sipil; jasa teknik di
bidang teknologi bangunan; konsultasi arsitektur; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; layanan arsitektur
yang berkaitan dengan perencanaan real estat dan pengembangan tanah; layanan desain bangunan dan infrastruktur;
perencanaan arsitektur; perencanaan bangunan dan sistem infrastruktur untuk bangunan; saran, konsultasi dan informasi
yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural;
teknik sipil===
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:
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: Jln. Gunung Atlantik No.2, Taman Himalaya, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten,
Kota Tangerang, Banten, 15811
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:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
Arti Bahasa

: RO3ST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43, 30
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa restoran; layanan kafe dan restoran;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; 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 restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar===
===Kopi bubuk; ekstrak kopi; es kopi; kopi; kopi buatan; kopi instan; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HELLO CHEESEMATE!
: Merupakan Suatu Penamaan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
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sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
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dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan
berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik;
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 kacangkacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
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: Hitam, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang
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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
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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; Kerupuk; 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 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; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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; 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]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036777
: 02/06/2021 14:54:15
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Halaman 228 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, ,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HELLO CHEESEMATE!
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan 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; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue;
Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan 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;
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 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 menjemput
makanan; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan
restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online,
tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar,
resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja
restoran secara online; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran;
Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; 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; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung
makan; 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 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 kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; 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; 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; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail;
layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar,
lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan 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 dan kantin;
layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan
China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
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rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba;
layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon;
layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan
sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; lounge; melayani minuman
beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi tentang layanan
bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; 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 makanan dan minuman
untuk perusahaan; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan 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 peralatan bar; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan dan minuman; pub; 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; salad bar [layanan restoran]; sewa air mancur coklat;
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suci No. 75 Susukan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NDOKK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Kecap; Mie; Mie Celor; Mie Gomak; Mie shirataki; Spageti
yang belum dimasak; bawang putih bubuk; bihun; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; cengkeh (bumbu); cengkeh
[rempah-rempah]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kapulaga (bumbu); ketumbar (bumbu); kwetiau; lada;
makanan siap saji berbahan dasar mie; mie goreng; mie instan; mie kering; mie sayur; mie soba; mie telur; mie tepung; misoa;
pala; saus; saus cabai; saus pasta; saus tomat; sohun; vanilla bubuk (Bumbu)===

: DID2021036778
: 02/06/2021 14:55:54
:
: PT. FASTRATA BUANA

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036779
: 02/06/2021 14:56:35
:
: PT RICHEESE KULINER INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERANI COBA?
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Asinan; Ayam olahan ; Beef Burger; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Boba; Buah dan
sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Chicken Burger; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak,
dibekukan; Hasil-hasil produksi susu; Jeli; Kacang olahan; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik singkong aneka rasa; Krim asam
(pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kelapa; Krim segar; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; 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 berbahan dasar polong-polongan
(kacang); 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; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan
buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan
dasar susu; Mozarella; Nata de coco; Olesan berbahan dasar susu; Pasta kacang; Pasta sayur; Pisang goreng dengan aneka
toping; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging 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; Salad, disiapkan; Sari-sari daging; Saus apel; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan zaitun; Selai berbahan dasar kacang; Smoked beef
cheese sandwich; Sosis; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk
kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
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 full cream; Susu jahe; Susu kaleng; Susu kambing dan produk susu
yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu protein; Tahu; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Tuna (ikan), tidak hidup; Yoghurt;
acar; agar-agar siap saji; agar-agar*; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah;
anggur (buah), diolah; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng; ayam goreng tepung; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; beri
(buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, disiapkan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; bubuk keju; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; 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; clementine (buah), diolah; cocoa
butter untuk makanan; corn dogs (saus); cranberry, diolah; daging; daging asap; daging ham sapi; daging ham yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging masak; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; fillet ikan; gooseberry (buah), diolah; hasil produksi
susu soya; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan daging yang dimasak; ikan, diawetkan;
irisan sayuran; isian buah untuk roti dan kue; jamur, diawetkan; jeli kopi; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang asin; kacang
dengan rasa; kacang garing; kacang oven; kacang pedas; kacang pilus; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu; kaviar;
keju; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju yang
mengandung rempah-rempah; kelapa, diolah; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik
kentang; keripik pisang; keripik udang; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri
dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, diolah; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
[susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim bubuk; krim keju; krim mentega; krim organik;
lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak yang bisa dimakan; loganberry (buah), diolah; makanan beku terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan ringan berbahan
dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan
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ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt
probiotik; 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
ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau
sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai,
bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari makanan laut; mangga (buah), diolah; mentega; 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 yogurt; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari
tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati
untuk keperluan kuliner; minyak wijen; minyak zaitun untuk makanan; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan keju; olesan nabati; paprika jalapeno yang dilapisi
tepung roti dan digoreng; pasta buah; pasta jambu biji; pasta sup; pasta tomat; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari
produk susu; pengganti keju; perasan pasta buah; potongan daging sapi; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk
makanan daging yang diawetkan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; protein nabati yang secara
tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein whey; raspberry, diolah; roti burger daging; roti
burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger; roti hamburger tidak
dimasak; roti kedelai; salad buah dan sayuran; santan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; saus keju;
sayuran hidroponik; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan salad (sayuran); selai; selai aprikot; selai
blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai stroberi; sosis hot dog; souffle (hidangan)
kentang manis; souffle keju; steak daging; stik keju; sup; sup instan atau sebelum-dimasak; sup krim; susu almon dengan rasa
dan tanpa rasa; 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 segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu; telur*; tempe; 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; truffle [jamur], diolah===
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: DID2021036780
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:
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Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno Hatta No. 112 RT.007 RW.005, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay,,
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: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERANI COBA?
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang
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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; Kerupuk; 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 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
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dengan susu dan bubuk coklat; 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 krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk makanan ringan; kukis (kue kering); 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; 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]===
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: ===restoran masakan khas jepang===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERANI COBA?
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menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue;
Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan 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;
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 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 menjemput
makanan; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan
restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online,
tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar,
resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja
restoran secara online; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran;
Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; 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; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung
makan; 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 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 kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; 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; 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; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail;
layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar,
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lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; 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 dan kantin;
layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan
China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk 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 kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba;
layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon;
layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan
sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; lounge; melayani minuman
beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi tentang layanan
bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; 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 makanan dan minuman
untuk perusahaan; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan 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 peralatan bar; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan dan minuman; pub; 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; salad bar [layanan restoran]; sewa air mancur coklat;
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036783
: 02/06/2021 15:00:15
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Orange
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Orange, Putih, Hitam, Biru, Hijau, Merah

540 Etiket

Halaman 235 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===
: JID2021036784
: 02/06/2021 15:00:47
:
: PT. BENTANG VISI DINAMIKA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kindo Square Blok C 2, Jl. Raya Duren Tiga No. 101, Pancoran RT. 008 RW. 001,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Juniaty Rianto S.H
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: irakoesnocommunications + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,
melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; jasa humas; jasa konsultasi
manajemen; jasa periklanan; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak
langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung
bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; konsultasi hubungan masyarakat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036785
: 02/06/2021 15:01:08
:
: PT. HOTEL CITI INN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palang Merah No. 112-A, Petisah Tengah, , Kota Medan, Sumatera Utara
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CITI KOPI CLUB H5-J5
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara;
Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; 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

740

540 Etiket
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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 pariwisata sebagai penyediaan
informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan
dengannya; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online;
Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi sementara; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi
sementara; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kaferestoran dan layanan bar; jasa kafe; 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; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; 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 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 makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi
restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran turis; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman di
kafe internet; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan
dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi
tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan tempat perjamuan makan dan
acara sosial untuk acara spesial; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan;
penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; 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, bar dan layanan katering; salad bar [layanan restoran]; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036786
: 02/06/2021 15:01:31
:
: Aroma Music Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 305, Bldg.1, Baoxing Zhihui City, No.650, Zhoushi Rd., Zhongwu Dist., Hangcheng
Sub-dist., Bao’an Dist., Shenzhen
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AROMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 9
: ===Penghubung audio; alat pencampur suara; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; bingkai foto digital; equalizers
[peralatan audio]; file musik yang dapat diunduh; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset video; konektor [listrik]; lembaran
musik elektronik, dapat diunduh; pedal wah-wah; pengeras suara; subwoofer; teleprompters; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021036787
: 02/06/2021 15:04:56
:
: NUR ROHMAN. SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Setinggil RT. 001 RW. 006 Kelurahan Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah , Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59554
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEPTOSS
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D222021036788
: 02/06/2021 15:05:10
:
: Dea Devina Ahdiani

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REYCCA SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Emas
: 3
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HITAM
: 5
: ===Makanan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan
baku untuk penggunaan/keperluan industri; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen makanan
diet; Suplemen-suplemen serat makanan diet; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); suplemen diet, suplemen
nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan diet===
540 Etiket

Jati Raya No. 7 RT 005 RW 006, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

: DID2021036789
: 02/06/2021 15:07:11
:
: FENDI MARIYANTO

540 Etiket

: JL. ANGKE JAYA VII GG. MAKMUR NO. 5 GH, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JYB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 25
: ===Ikat kepala (pakaian); Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Sol sepatu; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bando [pakaian]; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus; bra; cardigan; celana leging; celana
pakaian; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket hujan; jas [pakaian]; jas hujan; kaus [pakaian]; kaus kaki; kemeja
[pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; manset lengan kemeja;
mantel; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit; pakaian jadi;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian renang; pakaian wol; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; rok; rok [pakaian bisnis]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; selimut dpt dipakai; sepatu; sepatu bot *; seragam
sekolah; stoking dan celana ketat tipis wanita; tali sepatu; topi; topi kertas [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D222021036790
: 02/06/2021 15:07:29
:
: Bagas Ardi Wicaksono

Alamat Pemohon

:

540 Etiket

Komp. Hankam No. H51, RT 002 RW 003, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta
Timur, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13730

Halaman 238 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIASARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036791
: 02/06/2021 15:07:50
:
: IE ANDRE IRAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Keadilan X No. 6-A, Glodok, Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEAT HEAVEN MeatHeaven.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, COKLAT, PUTIH
: 35
: ===Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Penjualan eceran untuk
sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; jasa grosir untuk daging; layanan ritel disediakan oleh toko daging;
layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk daging; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan toko
grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online
yang produk utamanya daging; pengecer toko serba ada; toko; toko grosir; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036793
: 02/06/2021 15:13:35
:
: BENNY ABEDNEGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ETERNAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Bufet; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan pakaian bukan dari logam; Kereta makanan (perabot); Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Tempat payung; Tempat tidur per (spring bed); bangku sekolah; bantal; bingkai cermin; bingkai
gambar; boks untuk bayi; boneka; cermin; cermin [perabot]; gantungan jas; guling; kasur; kasur busa; kasur pegas; kursi;
lemari; lemari [perabot]; meja; meja rias; meja rias [perabot]; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau
plastik; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; perabotan; rak; rak [perabot]; rak furnitur; ranjang; rotan;
sofa; tangga dari kayu atau plastik; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036794
: 02/06/2021 15:15:25
:
: PT Integrasia Utama, Bayu Yasa Wedha

540 Etiket

540 Etiket

: Radio Dalam Square No.1A, Jl. Radio Dalam Raya, Kel. Gandaria Utara, Kec.
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12140, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12140

Halaman 239 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OSLOG
: OSLOG merupakan singkatan dari One Spirit Logistic yang artinya Satu Semangat Logistik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9
: ===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 pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT);
Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil];
GPS navigasi dan petunjuk, pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan
perangkat jaringan komunikasi nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Pemancar Global Positioning
System [GPS]; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; Penerima Global Positioning System [GPS]; Peralatan Global
Positioning System [GPS]; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan
penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; 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 yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi,
memproses, transmisi, dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap,
bergerak dan genggam; 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 pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS];
Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter,
penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan
memonitor kendaraan; Platform digital; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; alat elektronik Global Positioning System
[GPS]; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global Positioning System (GPS); alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan;
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 untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan
dan perilaku supir kendaraan sewaan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; paket perangkat lunak terintegrasi;
pelacak kendaraan gps; penerima GPS (Global Positioning System); peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board];
peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); perangkat lunak; perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi,
yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputasi awan;
perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan
otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; 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 pelacakan gps; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS;
perangkat lunak untuk smartphone; perangkat pelacak kendaraan; perekam kilometer untuk kendaraan; 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; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer;
platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk
pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa
kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; produk perangkat lunak komputer; program komputer platform perangkat
lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); sistem panduan GPS; sistem penentuan posisi
global (perangkat GPS)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021036795
: 02/06/2021 15:17:20
:
: CV. Setia Group Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mawar 1 No. 15, Panji, Tenggarong
, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 75514
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayam Setia

540 Etiket

Halaman 240 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Hitam
: 43
: ===kafe, kafetaria dan layanan restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036796
: 02/06/2021 15:18:08
:
: Aminoto

540 Etiket

: Dusun Kalimati RT 02 RW 01 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68472
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Asahi Milk
: “Asahi” berarti “Matahari Pagi” dalam Bahasa Jepang.
“Milk” berarti “Susu” dalam Bahasa Inggris

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning, Merah, Biru Tua, Biru Muda
: 29
: ===Air kaldu yang dipadatkan; Hasil produksi susu; Keju; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Krim asam (pengganti); Krim
segar; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Mentega almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti
susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Protein untuk
konsumsi manusia; Susu UHT; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu
dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas
lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan
tanpa pemanis; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Yoghurt; air kaldu; bahan pengganti mentega; bubuk keju; headcheese
(keju tanpa lemak); keju; keju Fondue; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju lembut; keju padat;
keju peram; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju yang diawetkan; keju yang mengandung rempah-rempah;
krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim mentega; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani untuk
makanan; mentega; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega putih; mentega susu; minuman
berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman
yang terutama terdiri dari susu; nasi susu; olesan keju; pengganti keju; prostokvasha [susu asam]; quark [produk susu]; santan
untuk keperluan kuliner; saus keju; souffle keju; stik keju; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu beras untuk
digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan
pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu sapi; susu semi-skim; susu skim;
yoghurt untuk membuat custard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021036797
: 02/06/2021 15:18:42
:
: PT. Indonesia Unggul Maju

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pancuran 9 Lingkungan 2, RT 000, Winangun Satu, Malalayang, Kota Manado,
Sulawesi Utara , Kota Manado, Sulawesi Utara, 95161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUBY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Putih, Hitam
: 3
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036798
: 02/06/2021 15:19:18
:
: LUKMAN NUL HAKIM

540 Etiket

: LINGK. BANJARKOLOT RT. 002 RW. 014 KEL. BANJAR - KEC. BANJAR, Kota
Banjar, Jawa Barat

Halaman 241 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHICIKO DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING, MERAH, PUTIH
: 25
: ===Daster anak-anak; Ikat pinggang; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian bayi; alas kaki untuk anak-anak;
pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian jadi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; topi untuk bayi,
bayi, balita, dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036800
: 02/06/2021 15:29:18
:
: JULIAN GULMAN P GULTOM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Matraman Dalam II Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BURGER BENER + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH , PUTIH , KUNING
: 29
: ===Beef Burger; Bistik Daging Sapi; Chicken Burger; Daging Sapi Lada Hitam; Pengganti daging berbahan dasar sayuran;
Produk daging vegetarian dan vegan; bit daging; cabai dengan daging; daging; daging burger; daging ham sapi; daging irisan;
daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging yang diawetkan atau diolah; ekstrak daging sapi panggang;
kebab shish (daging); makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; olahan daging ayam untuk isian roti burger; potongan
daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; roti burger daging; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger
vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; sosis
daging===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021036801
: 02/06/2021 15:29:49
:
: ROKHMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEDUNGPELUK RT/RW 001/002 KEL. KEDUNGPELUK, KEC. CANDI, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOSSE BOLD + lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning keemasan, abu-abu, hitam, putih
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036802
: 02/06/2021 15:31:00
:
: PT. EBM Saintifik dan Teknologi, Dr. Rer. Nat. Agus Chahyadi

Alamat Pemohon

: Jl. H.Umar No.122 RT 003/RW004, Kota Bandung, Jawa Barat, 40195

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 242 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Flabio
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; dan Merah
: 5
: ===Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Obat herbal yang mengandung madu;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen
diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi;
Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen nutrisi
dari ekstrak tumbuhan; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Vitamin, mineral dan obat-obatan
lainnya yang mengandung madu; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; bar energi suplemen
gizi; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman
suplemen diet; minuman suplemen gizi; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan nutraceutical untuk digunakan
sebagai suplemen diet; suplemen bernutrisi; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan
nutrisi; suplemen diet; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi
dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi untuk manusia;
suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan kesehatan; suplemen
makanan untuk manusia; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi
ekstrak herbal; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; tablet hisap pelega tenggorokan madu
herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 Taman Warna, Singapore 276347
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MY PURE EARTH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===menghidrasi; minyak esensial; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; sediaan aromaterapi===

: DID2021036803
: 02/06/2021 15:31:12
:
: My Pure Earth Pte. Ltd.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Agus Salim No. 240 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLA CHILL FESTIVAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru muda, biru tua, putih
: 38
: ===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.; jasa streaming video; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan
konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan
komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; transmisi
konten multimedia melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036804
: 02/06/2021 15:32:08
:
: PT. Global Media Visual

: DID2021036805
: 02/06/2021 15:32:55
:
: MILLION SEKARSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cipondoh Permai Blok GA/1,RT.001,RW.006,Kelurahan Cipondoh,Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih
: 30
: ===tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036806
: 02/06/2021 15:34:16
:
: PT DUNIA GSP GROUP

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OLYMPIC CBD, JALAN OLYMPIC RAYA BLOK H10 NO 10 , SENTUL . , Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AIR GSP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU MUDA & PUTIH
: 5
: ===Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan pembersih tangan; Cairan
pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; antiseptik; antiseptik untuk keperluan
pertanian; pembersih tangan antiseptik; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; semprot
antiseptik topikal untuk hewan===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036808
: 02/06/2021 15:35:28
:
: Emily Surjoprajogo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Utara 23 Blk A-17 B/11, Rt. 009/Rw. 009, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 18
: ===gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi;
kantong gendongan bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 Taman Warna, Singapore 276347
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: my pure earth
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===menghidrasi; minyak esensial; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; sediaan aromaterapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036809
: 02/06/2021 15:35:43
:
: My Pure Earth Pte. Ltd.

: DID2021036810
: 02/06/2021 15:38:17
:
: NUR ROHMAN. SH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Setinggil RT. 001 RW. 006 Kelurahan Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59554
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THEBALIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Kopi stamina yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh

740

dan daya tahan tubuh; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buahbuahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat tradisional stamina pria; Sediaan-sediaan untuk perawatan
kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan;
Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
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pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman
kesehatan yang mengandung ginseng; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein
sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; produk dan suplemen makanan kesehatan;
suplemen makanan kesehatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036811
: 02/06/2021 15:38:19
:
: Samsuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Gudang RT 003 RW 009 Karangasem Barat, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16810
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXSPYDER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 24
: ===kain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036812
: 02/06/2021 15:42:03
:
: LIEM PO TJO, LILY GUNAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ledoksari Utara No. 21 RT. 002 RW. 007, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres,
, Kota Surakarta, Jawa Tengah
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEH GARDOE MANTEEPP... + LOGO
: merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, merah, kuning, krem, hitam
: 30
: ===Es untuk minuman penyegar; Kue-kue; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman es krim; Roti, kue pastry dan gula-gula; es kopi; es krim; es teh; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar;
minuman berbahan dasar karamel; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; puding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021036813
: 02/06/2021 15:42:26
:
: FAUZIAH NOOR DIVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KERTAREJASA 54.A, RT/RW 002/004, KEL. CANDIRENGGO, KEC.
SINGOSARI, KAB. MALANG, PROV. JAWA TIMUR , Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BORNDIVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning Keemasan, Coklat
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740
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nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
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;
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kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; 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;
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sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat
pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036814
: 02/06/2021 15:46:57
:
: Fikayatul Maufiroh Roi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds. Tambak Pocok RT 004 RW 004, Desa Tambak Pocok Kec. Tanjung Bumi, Kab.
Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69156
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Greisy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
:
===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kosmetik yaitu
bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,

740
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toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Serum Mata (kosmetik); Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit
kilauan (Highlighter); bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); eau de
parfum; 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; make-up bedak; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh; masker wajah kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
parfum; parfum dalam bentuk gel; parfum dan cologne; produk perawatan bibir (kosmetik); sabun batangan untuk mandi;
sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun tubuh;
sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit
yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum rambut; serum wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036815
: 02/06/2021 15:47:37
:
: ALOYSIUS IVAN WINATA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Dalton Blok DLS.1 No. 6, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IGS IVAN GUITAR STUDIO Built Under Supervision of Ivan Guitar Studio
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS (GOLD), HITAM, PUTIH
: 15
: ===Alat musik, yaitu gitar; Gitar akustik elektrik; biola; efek gitar/bass; gitar; gitar akustik; gitar baja; gitar bass; gitar bass
akustik; gitar bass listrik; gitar listrik; gitar pedal baja; papan tempat dudukan efek gitar/bass; pedal gitar; pick gitar; pipa [gitar
Cina]; sandaran tangan gitar; senar gitar; shamisen [gitar Jepang tiga senar]; tali gitar; tas untuk alat musik gitar elektrik, gitar
akustik, bass, cajon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036816
: 02/06/2021 15:47:40
:
: DENNY SALIM TJAHJANA, SIMON ERWIN HARYONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. JAKSA NOMOR 24, Kota Bandung, Jawa Barat, 40252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAG COMBAT
: Label Pertempuran

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 18, 35, 25
:
===Perangkat untuk hewan; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian
kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; bingkai payung; bingkai tas tangan; busur
rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cincin payung; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet
kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet travel [tas]; grip [tas]; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung
kertas Jepang]; jejak [harness]; kalung kuda; kantong alat dijual kosong; kantong kunci; karakasa [payung kertas Jepang];
katup kulit; kekang kuda; koper; koper [bagasi]; koper dan tas bepergian; koper kecil; koper troli; kotak topi dari kulit atau kulit
imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit
kambing muda; kulit membran bagian luar; kulit mentah; lapisan pelana kuda; memanfaatkan untuk kucing; pakaian untuk

740

540 Etiket
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bagal; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa;
payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan;
pegangan payung; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pemegang tiket kereta api dan bus
dari kulit; penahan kuku kuda; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit];
perlengkapan pakaian kuda; rangka payung atau payung matahari; ransel hiking; sarung bepergian dari kulit; sepatu kuda;
sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; tag tas golf dari kulit; tali kekang; tali leher kuda;
tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat untuk unta; tali untuk melatih anjing; tali
untuk melatih hewan; tas (trunk) bepergian; tas alat dijual kosong; tas bepergian; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas
gimnastik; tas haversack; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing belanjaan; tas kunci; tas perhiasan dari
bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas pinggang; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit
imitasi; tas travel terbuat dari bahan plastik; tongkat hiking; tongkat joki; tongkat payung; train case (tas); wadah pengemasan
industri dari kulit===
===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen penjualan; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit
pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; Iklan secara online; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan
toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa konsultasi usaha
yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; 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; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa
operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi
internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen
pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Pemasangan poster; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan;
Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan;
Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil
produksi madu; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan
kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang
menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan dingin; Toko-toko Grosir Elektronik; bantuan
administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor
grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa logistik (-untuk
manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium, kanal c; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan
dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa yang berkaitan dengan
analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; 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 toko ritel menampilkan
kacamata; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; minimarket; pengecer toko serba
ada; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung;
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 laporan bisnis
dan / atau komersial; 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; publikasi naskah publisitas/iklan; sponsor promosi balapan sepeda; toko roti===
===Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Jerkins; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa
gaya Jepang; atasan rajut; baju rajut; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana tempur; celana untuk tunggang kuda;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; gaun koktail; gaun pembaptisan; gaun seremonial untuk wanita;
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jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas kulit; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; kain oto
untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah; kemeja kulit;
kerah [pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan];
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan
anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging
menjadi celana panjang; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan
rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian kendo; pakaian kucing; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; puncak jogging; sabuk kulit [pakaian]; sandal kulit; sapu tangan
[pakaian]; sarung tangan rajutan; sepatu bayi rajutan; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai;
seragam karate; stoking setinggi lutut; sweater katun; sweater leher kru; syal renda; tanaman legging; tas sepatu kriket; topi
koki; topi rajut; topi rajutan; tutup kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036817
: 02/06/2021 15:48:15
:
: Khusnul Khuluq

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aku Glow
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas, Hitam
: 3
: ===body lotion untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Simbang Kulon Blok 6 RT021 RW007 Kelurahan Simbang Kulon, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah, 51171

: DID2021036818
: 02/06/2021 15:48:59
:
: Wahyuningtyas Asih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bumi Putra No. 036 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah,
74323
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OZ WATER
: AIR YANG MENGALIR MENUJU KEBAIKAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DONGKER
: 32
: ===Air Alkaline; Air botolan; Air mineral; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; air [minuman]; air aerasi; air mineral;
air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air
minum suling; air yang dimurnikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036819
: 02/06/2021 15:49:14
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yokke!biz
: Terinspirasi dari kata "yoke' yang berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru laut (Sian) dan Hitam
: 16
: ===Materi periklanan yang dicetak; Selebaran publisitas; Spanduk dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis);
barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; brosur informasi yang dicetak; brosur yang dicetak; pajangan spanduk
kertas; poster gambar; selebaran; selebaran informasi; selebaran promosi; spanduk kertas; stiker dinding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036820
: 02/06/2021 15:54:12
:
: TREK BICYCLE CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 801 West Madison Street, Waterloo, WI, 53594
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TREK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 12
: ===Kickstands sepeda; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk
sepeda (derailleur); Pesan kursi sepeda; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Setang sepeda; bagian struktural
untuk sepeda; ban; ban dalam untuk ban sepeda; bel sepeda; garpu sepeda; grip tape untuk setang sepeda; jeruji sepeda;
kabel rem untuk sepeda; kaca spion; kandang botol air untuk sepeda; keranjang disesuaikan untuk sepeda; pedal sepeda;
pompa sepeda; rak sepeda stang; rantai sepeda; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; roda untuk sepeda; rodaroda sepeda; sepeda; sistem suspensi untuk sepeda; stang mencengkeram untuk sepeda; stang ujung untuk sepeda; tanduk
sepeda; tas sepeda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036821
: 02/06/2021 15:56:37
:
: PT. MEGA PERINTIS TBK

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KARET PEDURENAN NO.240 RT.002 RW.006 KARET KUNINGAN-SETIABUDI,
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MODESTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT - PUTIH
: 14
: ===BARANG DARI EMAS TIRUAN; BENANG PERAK; BOOTL KECIL DARI LOGAM MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA ,
KANCING LENGAN KEMEJA; Bandul; Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan
gelang kaki; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin,
bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; 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 iridium; DOMPET DARI LOGAM; Ikatan dasi; Jam
tangan untuk pria; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam
tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Kalabubu
(Kalung); Kotak jam; Liontin untuk gantungan kunci; Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah;
PENITI HIAS; PERALATAN MINUM KOPI DARI LOGAM MULIA; PERLENGKAPAN MAKAN MINUM DARI PERAK; Saro
Delinga (Anting); Tusuk Konde; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA; anting, bukan dari
logam mulia; anting-anting berlapis perak; anting-anting emas; anting-anting perak; ban jam tangan dari kulit; ban jam tangan
dari logam; batangan perak; batu akik tidak ditempa; batu meditasi; berlian; bros [perhiasan]; cabochons untuk membuat

740
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perhiasan; campuran emas; cincin [perhiasan]; cincin berlapis perak; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin
jari kaki; cincin kawin; cincin menjadi perhiasan; cincin perak; cincin perhiasan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia
untuk kunci; emas; emas batangan; emas campuran batangan; emas imitasi; emas imitasi (barang dari-); fob kunci kulit; fob
kunci kulit imitasi; fob kunci logam; fob kunci, bukan dari logam; fobs kunci dari logam biasa; gantungan kunci; gantungan
kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gantungan kunci terdiri dari cincin terpisah dengan hiasan dekoratif atau pernak-pernik;
gelang [perhiasan]; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang kaki; gelang kaki [perhiasan]; gelang perak; gelang, bukan
dari logam mulia; gesper untuk gelang jam; giok; hiasan topi (dari logam mulia); jam; jam alarm; jam dan arloji listrik; jam dan
bagiannya; jam dinding; jam mobil; jam tangan; jam tangan formal; jam tangan menyelam; jam tangan olahraga; jam tangan
otomatis; jam tangan perak; jam tangan perhiasan; jam tangan untuk wanita; jarum jam; kalung (perhiasan); kalung dari logam
mulia; kalung perak; kancing [perhiasan]; kancing manset yang terbuat dari porselen; karya seni dari logam mulia; kasing jam,
bukan dari logam mulia; koin; koin emas; kotak jam dari logam mulia; kotak untuk arloji; kotak-kotak untuk jam dan arloji;
lempeng jam; lencana kerah logam mulia; liontin permata; manset yang terbuat dari logam mulia; medali; medali [perhiasan];
mesin jam; misbaha [tasbih]; mutiara alami; mutiara yang dibudidaya; olivin [permata]; paduan logam mulia; paduan perak;
patung logam mulia; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; perak; perak batangan; perak, tidak ditempa atau ditempai;
peralatan dan instrumen kronometrik; perhiasan adat; perhiasan batu akik; perhiasan giok; perhiasan manik-manik kayu;
perhiasan perak; perhiasan perunggu; perhiasan tiruan; piala logam mulia; pin hias; pin kerah [perhiasan]; rantai [perhiasan];
rantai leher; sabuk [perhiasan]; spinel [batu mulia]; stopwatch; tag kunci plastik; tali gantungan untuk memegang lencana
logam mulia; tali jam tangan; tasbih meditasi; tempat jam; zamrud===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036822
: 02/06/2021 15:56:52
:
: PT TALENTA SINERGI GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ring Road Utara No 34 RT 003 RW 046 Maguwoharjo Depok Sleman
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: eduwork
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda , dan Putih
: 35, 9, 41
:
===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa
pemasaran internet; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Pemasaran digital; Pemasaran melalui media elektronik; Penyediaan
informasi bisnis terkait dengan reseller; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan; bisnis pemasaran; distribusi
dan penyebaran materi iklan; hubungan Masyarakat; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan online; iklan online di jaringan
komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan;
jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi
bisnis; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi
bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan
promosi; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan pemasaran
merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
pemrosesan data online; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan
penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; memberikan
informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran melalui situs
web; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; menyediakan layanan informasi direktori komersial
online; pemasaran; pemasaran afiliasi; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak;
pemasaran internet; pemasaran langsung; pemasaran media sosial; pemasaran online; pemasaran promosi; pemrosesan data
otomatis; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan
secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis
melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan
informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan
informasi statistik bisnis; publikasi materi publikasi online; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi
penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; strategi pemasaran konten===
===Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi
web; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk
digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; Perangkat pendidikan ilmiah; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; Software untuk survey; alat pengembangan perangkat lunak komputer; aplikasi perangkat lunak
[aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; peralatan dan instrumen
pendidikan; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat

740
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lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak
aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media
pembelajaran; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak
komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis;
perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang
dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak
komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak 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 realitas virtual untuk pendidikan;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; platform perangkat lunak komputer; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program dan perangkat lunak komputer; software simulasi pelatihan virtual
reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi===
===Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan
bagi usaha mikro kecil dan menengah; Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan secara online; Jasa
pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser
web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan,
magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan
desain; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan
elektronik; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk
pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa
pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan
tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database,
sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan
video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasajasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasajasa studi pendidikan di luar negeri; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan,
yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan
kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan
karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan,
alam dan konservasi; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau
Internet; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian
pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa
pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi
kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan,
dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas,
dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasajasa 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; jasajasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan
termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan
perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi
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bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi
para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameranpameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan
dan pemasaran; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan
yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; 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; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyediakan informasi dan
berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan kerja;
pelatihan pra kerja; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036823
: 02/06/2021 15:57:30
:
: ALI UMAR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUARA KARANG BLOK H 9 T/8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: S
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, ORANGE
: 7
: ===Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator, penutup lapisan busa,
papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada kanvas, dan tang untuk
meregangkan kanvas; Mesin Pantek Paku; Pencabut paku, elektrik; alat peledak digerakkan untuk mengemudi paku
keling===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036824
: 02/06/2021 15:57:59
:
: ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 21/F, China Building, No. 29 Queen's Road Central
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOARDOne logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 16
: ===Kertas menulis dan menggambar; alat tulis menulis; amplop; buku akun; buku catatan; buku saku/buku kecil; buku sketsa;
cetak biru; kertas catatan; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas dan karton; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas karton putih;
kertas kartu pos; kertas lepas; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas tisu; kertas transmisi faksimili; kertas untuk kertas
kop surat; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; tisu kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021036826
: 02/06/2021 15:58:33
:
: Tibortius Avi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lestari, RT.005/RW.003, Kelurahan Pitak, Ruteng., Kabupaten Manggarai, Nusa
Tenggara Timur, 86511
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: HAJUHAJU

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar putih dan hitam pada gambar pohon dan tulisan HAJUHAJU
: 20
: ===Bingkai kayu; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Kepala tempat tidur; Kursi anak-anak; Kursi
santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Lemari anak-anak; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku;
Lemari hias; Lemari kamar mandi; Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi;
Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari untuk dapur; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang
dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja kecil; Meja panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja ruang makan;
Meja samping tempat tidur; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Papan
kerangka tempat tidur (kayu); Papan nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam; Perabotan rumah, bagian untuk
perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Pintu untuk perabot; Rak meja [perabot]; Ranjang
(Tempat Tidur); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca
depan; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan
bantalan; bantal kursi; bantalan kursi; basis tempat tidur dipan; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai gambar; bingkai tempat
tidur; dasar tempat tidur; daun meja; finial jendela dekoratif; furnitur, cermin, bingkai foto; gagang pintu dari kayu; kaca bingkai;
kaki kursi; kursi [kursi]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi dengan
isi busa; kursi duduk berroda; kursi goyang; kursi kantor; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi pantai; kursi piknik; kursi
santai; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi untuk anak-anak; kursi-kursi; 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 kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari keamanan; lemari kunci; lemari makan; lemari obat;
lemari pajangan; lemari pakaian; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; meja; meja
anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja belajar; meja berlaci; meja bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu;
meja gambar; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja makan; meja
pajangan [perabot]; meja piknik; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja
taman; meja teh; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis;
peti mati kayu; pijakan untuk bunga [furnitur]; pintu berhenti dari kayu; pintu untuk furnitur; rak buku; rak sepatu; rak untuk
buku; rak untuk lemari arsip; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak
piring; sandaran tempat tidur; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk tambahan diletakkan di
atas kursi; tempat tidur; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan
ruang penyimpanan; tempat tidur kayu; 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 sofa; tempat tidur susun; tempat tidur
terbuka; tempat tidur untuk anak-anak; trestles, bukan dari logam, untuk meja pendukung; wazukue [meja rendah bergaya
Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036828
: 02/06/2021 16:03:05
:
: ALOYSIUS IVAN WINATA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Dalton Blok DLS.1 No. 6, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IVAN GUITAR STUDIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS (GOLD), HITAM, PUTIH, ABU-ABU
: 41
: ===Layanan studio musik dan rekaman musik; distribusi musik; grup band musik; instruksi gitar; instruksi musik; jasa hiburan
musik; jasa klub musik; jasa konser musik; jasa produksi musik; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik;
jasa-jasa pertunjukan musik; komposisi musik; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan penerbitan musik; layanan studio rekaman musik; mengajar di bidang musik; mengajar musik; mengatur dan
melakukan konser musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan hiburan musik live; organisasi konser
musik; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan musikal; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan
pertunjukan musik live; pertunjukan musik; presentasi konser musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036829
: 02/06/2021 16:03:56
:
: Guangdong Kuaike E-commerce Co., Ltd.

540 Etiket

: 07G, 24/F, Haianhuanqing Bldg, No.24 Futian Rd, Xuzhen Community, Futian St,
Futian District, Shenzhen, Guangdong
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dylee&Lylee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 26
: ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain; dekorasi
rambut; ekstensi rambut; gesper ikat pinggang; hiasan topi dan sepatu; ikat rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; jimat
dekoratif untuk ransel; jimat dekoratif untuk telepon genggam; jimat untuk dompet kecil; kancing; klem rambut; klip syal tidak
menjadi perhiasan; lencana pin, bukan dari logam mulia; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; pin, selain perhiasan;
pita rambut; rambut palsu; rambut sintetis untuk dipakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036830
: 02/06/2021 16:04:39
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

:
Merek Kata dan Lukisan
: Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YA-H0688, Xing Zhang, Fu
Xing Zhang, Hell Bank Note, 1000 + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin & Inggris artinya Bank Dunia Bawah; Perusahaan Bank Neraka; Uang Umum Neraka;
Ketua; Wakil Ketua; Uang Kertas Neraka; Seribu Yuan
: Ungu, biru, biru muda, biru tua, merah, hijau, hijau muda, hitam, putih, pink, abu-abu, kuning, orange, coklat
: 16
: ===Kertas Sembahyang===
: DID2021036831
: 02/06/2021 16:08:08
:
: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

540 Etiket

: Grand Slipi Tower 11th Floor, Jl S. Parman Kav 22-24, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480
: Susy Tan S.H., M.H.
: SUSY TAN & PARTNERS Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERADI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN PUTIH
: 25
: ===pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036832
: 02/06/2021 16:11:46
:
: Amber AI Limited

Alamat Pemohon

: 705 Tai Tung Building, 8 Fleming Road, Wanchai, Hong Kong

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Whalefin + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 36, 9, 42
: ===Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; bantuan manajemen
bisnis; iklan; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan
ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===
===jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa penjamin; konsultasi keuangan; layanan pembiayaan; memberikan informasi
keuangan; penanaman Modal; transfer dana elektronik===
===Penggandeng [peralatan pengolah data]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk ponsel; asisten digital pribadi (PDA); platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; token
keamanan [perangkat enkripsi]===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain dan pengembangan basis data;
hosting server; komputasi awan; menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui
situs web; penyimpanan data elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036833
: 02/06/2021 16:14:39
:
: Shintia Rahelia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kamal, RT/RW 013/009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HERUPA & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 18
: ===Dompet; tas *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036834
: 02/06/2021 16:15:25
:
: Shintia Rahelia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kamal, RT/RW 013/009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HERUPA & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 35
: ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; 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; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet;
Penjualan grosir barang-barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021036835
: 02/06/2021 16:15:50
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yokke!biz
: Terinspirasi dari kata "yoke" yang berarti "menghubungkan" sedangkan "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (Sian) dan Hitam
: 17
: ===lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi;
lembaran tipis plastik dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036836
: 02/06/2021 16:19:29
:
: ALOYSIUS IVAN WINATA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Dalton Blok DLS.1 No. 6, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IVAN GUITAR STUDIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS (GOLD), HITAM, PUTIH, ABU-ABU
: 35
: ===Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa toko; Jasa toko eceran secara online;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; TOKO SERBA ADA; Toko alat-alat musik dan rekamanrekaman; jasa grosir untuk alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel disediakan oleh toko
musik; 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 alat musik; layanan ritel untuk file musik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan
dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan toko grosir
menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; menyediakan layanan
berlangganan musik online; promosi konser musik; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi konser musik; toko; toko
grosir; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036837
: 02/06/2021 16:21:32
:
: Aprida

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pedati Raya No. 26, Rt. 003/Rw. 001, Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKAI HIGH PERFORMANCE RACING TEAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu, Merah, Hitam & Putih
: 12
: ===Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pijakan Kaki (footstep); Stang Jepit; adaptor dan dudukan penyangga

740

untuk body motor (fairing) depan; disc brake; gantungan barang kendaraan; gas spontan; handle rem/kopling; jalu stang; jarijari untuk kendaraan darat; kaca spion; master rem kit; peredam kejut untuk kendaraan; selang / kabel rem; selat pelindung
untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); shock Breker; stang fatbar; tabung shock depan; tombol-tombol tuas
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transmisi untuk kendaraan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036838
: 02/06/2021 16:21:55
:
: IVAN ADHITYA PURWANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mojopahit U-3, Lingk. Gerdu, Sempusari, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa
Timur
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK JOHAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, KUNING, PUTIH
: 44
: ===Apotek; layanan apotek apotek; pengeluaran obat-obatan; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036839
: 02/06/2021 16:21:59
:
: Li Auw Hellen Selviyana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden 2 Blok J7 No.22 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11650
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALMONDERS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Cokelat, Hijau
: 29
: ===Buah kurma; Buah-buahan dalam kaleng; Hasil produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Isian buah untuk hidangan; Jeli;

740

Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; 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; Kepingan kacang almond; Krim
untuk minuman [produk susu]; Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang diolah; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan
ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anakanak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang);
Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan
dasar yogurt; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Mentega almond; 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 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 terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; 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 yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur
buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam
laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minyak kenari (kacang); Olesan kacang 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; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat
agar-agar; Sediaan (kacang) almond; Sediaan biji wijen; Sediaan kurma; 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 kelapa (minuman); Topping berbahan dasar buah untuk makanan;
Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Yogurts dengan rasa; aburaage [potongan tahu goreng]; acai berry, diolah; agar-agar siap saji; agar-agar*; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk
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keperluan kuliner; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula;
almond panggang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt
berbahan dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; aspic (jelli); beri (buah), diolah; buah dan
sayuran yang dimasak; buah irisan botolan; buah tidak dimasak, disiapkan; bubur apel; bubur buah acai; campuran makanan
ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang
olahan, buah atau kismis kering; ceri(buah), diolah; daging babi dan kacang kalengan; goji berry (buah), diolah; hasil produksi
susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa lemak); irisan buah; irisan buah,
kalengan; jeli almond; jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji;
jeli teh; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; 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);
kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang
polong kalengan; kacang, kalengan; kanten [potongan agar-agar kering]; kephir [minuman susu]; 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; kumys [minuman susu]; kurma, dikeringkan; lassi (minuman yoghurt); makanan batangan
berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan berbahan dasar buah; makanan minuman berbahan dasar susu, tidak
termasuk susu kocok; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
berbahan dasar buah; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacangkacangan dan buah-buahan; makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik almond;
makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; manisan almond;
minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan
dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu);
minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
almond; minuman berbahan dasar susu beras; 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 yogurt; minuman
berdasarkan pengganti susu fermentasi; 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 prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan
dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
kedelai; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman
yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak almond; minyak biji kurma; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; pengganti
produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan
susu kedelai beraroma; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; potongan tahu goreng [abura-age]; pulses
(kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan), kalengan; raspberry, beku; sediaan bubuk untuk membuat minuman
susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap
sedia; selai rasberi; sup kental tomat; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa;
susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras
untuk keperluan kuliner; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa,
almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu dan minuman susu; susu kurma; susu nabati, khususnya beras,
kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; yoghurt untuk membuat custard;
yogurt berbahan dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurts rasa buah; zaitun
diisi dengan almond; zaitun diisi dengan paprika merah dan almond===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036840
: 02/06/2021 16:24:08
:
: IVAN ADHITYA PURWANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mojopahit U-3, Lingk. Gerdu, Sempusari, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa
Timur
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APOTEK JOHAR MEDIKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, ABU-ABU, PUTIH
: 44
: ===Apotek; layanan apotek apotek; pengeluaran obat-obatan; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036841
: 02/06/2021 16:28:18
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

Alamat Pemohon

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,

740

540 Etiket

Halaman 262 dari 769

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yokke!biz
: Terinspirasi dari kata "yoke" yang berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (sian) dan Hitam
: 25
: ===seragam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mayjend Sungkono No. 122, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILENIA + Logo M
: MILENIA biasanya digunakan sebagai nama seseorang yanng artinya berani, cerdas dan kerja keras.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 36
: ===Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;
jasa penyewaan properti komersial; konsultasi manajemen real estat; manajemen real estat properti komersial; manajemen
real estat, perumahan dan tanah; pengembangan properti dan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036842
: 02/06/2021 16:28:28
:
: PT. LANGGENG SENTOSA RAYA

: DID2021036843
: 02/06/2021 16:34:24
:
: THE DJIN SIAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANGSANA RAYA I/395 RT. 015 RW. 007 KEL. DURI KEPA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT. MALINDO AGROTEK PERKASA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM, MERAH
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian, hortikultura dan perhutanan, termasuk bahan kimia
untuk mengolah limbah cair, memurnikan air, memroses mineral, dan untuk digunakan dalam konstruksi jalan dan trek; Bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Bahan
kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan termasuk dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu
bata & ubin, semen, konstruksi, tempat pembakaran (tanur) kering, makanan & minuman, pengeboran ladang minyak,
kelautan, militer, penggilingan (mills), pertambangan, produksi ladang minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel,
kilang, residensial, baja, gula, utilitas/pembangkit listrik, pemeliharaan katup, pengolahan air limbah dan sumur air; Bahan
kimia yang digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis
untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen
biologis untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan
hortikultura, termasuk perawatan benih; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian, dan
pengatur pertumbuhan tanaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021036844
: 02/06/2021 16:39:00
:

540 Etiket

Halaman 263 dari 769

730

740

Nama Pemohon

: FRANKY KINGSLI

Alamat Pemohon

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

:
Merek Kata dan Lukisan
: Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YA-H0588, Xing Zhang, Fu
Xing Zhang + Hell Bank Note + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin & Inggris artinya Bank Dunia Bawah; Perusahaan Bank Neraka; Uang Umum Neraka;
Ketua; Wakil Ketua; Uang Kertas Neraka, Lima Ratus Yuan

566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036845
: 02/06/2021 16:40:46
:
: Arjuna Dewanto Suryo Putro

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bangau No. 9 Perumahan Bumi Makmur. Jati Makmur, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Galaxy Cheese
: Keju Galaksi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hijau muda, biru tua
: 43
: ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hijau, pink, merah, coklat, hitam, putih, abu-abu, ungu, orange, kuning
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

: JID2021036846
: 02/06/2021 16:42:30
:
: Ervan

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GD KIRANA BRT 6 F6 NO 17, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Harvest Line
: Harvest berarti Panen ; Line berarti garis

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: oranye, putih dan hijau
: 35
: ===jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda,
papan layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan
selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga,
aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut
[disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk
raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan,
truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang
digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan
lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi

740

Halaman 264 dari 769

manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie,
tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat
dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba)
yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk
membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan
protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan ritel yang berkaitan
dengan buah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036847
: 02/06/2021 16:42:32
:
: Ningbo Genin Industrial Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Victeche
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7, 8
: ===Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Palu yang
dioperasikan dengan listrik; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; generator listrik; gergaji [mesin]; gergaji
rantai; kepala pengeboran [bagian mesin]; mesin bor; mesin cuci tekanan tinggi; mesin las, listrik; mesin pemotong; mesin
pemotong rumput [mesin]; mesin penyemprotan; pompa [mesin]===
===Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Kapak; Kunci mur [alat tangan]; Perkakas
kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis];
Tang; file [alat]; garu [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gunting*; obeng, non-listrik; palu [perkakas tangan]; tabung
pemotong [alat-alat tangan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036848
: 02/06/2021 16:44:39
:
: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VOOC logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 37
: ===Layanan pengisian baterai telepon selular; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; layanan
pengisian ulang untuk kendaraan listrik; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemeliharaan kendaraan; penggantian baterai;
pengisian baterai kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan smartphone; perbaikan peralatan elektronik; perbaikan peralatan
fotografi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036849
: 02/06/2021 16:45:10
:
: CV. MEGAH SEJAHTERA

Alamat Pemohon

: JL. DESA KARANGDUREN NO. 53 RT: 007 RW: 002, KARANGDUREN, Kabupaten

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 265 dari 769

Malang, Jawa Timur, 65162
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REBOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 34
: ===kotak rokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036850
: 02/06/2021 16:45:17
:
: PT Abuki Jaya Stainless Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12530, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: emaskita
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas, abu-abu perak, dan latar putih
: 14
: ===emas batangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036851
: 02/06/2021 16:47:28
:
: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Find N
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kabel USB; Kotak untuk pengeras suara; Peralatan pengenalan wajah; alat pengolah data; aplikasi ponsel pintar, dapat
diunduh; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; chip [sirkuit terpadu]; film pelindung diadaptasi untuk smartphone;
headphone; headset realitas maya; kamera [fotografi]; komputer yang bisa dipakai; lensa selfie; monitor tampilan video yang
dapat dipakai; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; penutup untuk smartphone; ponsel pintar; scanner [peralatan pemrosesan
data]; telepon selular; terminal komunikasi portabel untuk digunakan sehubungan dengan satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036852
: 02/06/2021 16:48:36
:
: MONUS DOO BEOGRAD ZEMUN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Aleksandra Dubceka 14, 11080 Belgrade, Serbia
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

Tipe Merek

: Merek Kata

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 266 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MONUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===cerutu; corong untuk pemegang rokok; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; rokok; rokok yang mengandung
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036853
: 02/06/2021 16:49:32
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yokke!biz
: Terinspirasi dari kata "yoke" yang berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (Sian) dan Hitam
: 35
: ===penyediaan informasi bisnis melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036854
: 02/06/2021 16:49:41
:
: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Find N
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Akuntansi; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; iklan;
iklan online pada jaringan komputer; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen personalia; layanan
agen ekspor-impor; layanan relokasi untuk bisnis; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan
bagian-bagiannya; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; memberikan
informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; menyusun indeks informasi
untuk tujuan komersial atau iklan; pencarian sponsor; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyewaan ruang iklan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi online jaringan komputer dan
situs web; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna
istimewa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021036855
: 02/06/2021 16:50:52
:
: Hj. Elly Warlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Venus Timur VI No. 10 RT.01/02 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari
Kode Pos 40292, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MML
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 267 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036856
: 02/06/2021 16:51:05
:
: PT. IMFARMIND FARMASI INDUSTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA WONOKOYO, KEC. BEJI, KAB. PASURUAN., Jawa Timur
: Jadisastra S.H.
: Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IVECTIF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 5
: ===Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Gel antiseptik; Jamu untuk membantu meredakan batuk; MINYAK
SEREH; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT MERAH; Obat-obatan (dalam bentuk
jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan
farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan obat batuk; Sediaan untuk
pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan
dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan untuk perawatan
kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan;
Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat
makanan diet; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; alkohol untuk keperluan farmasi; antiseptik;
desinfektan; desinfektan untuk keperluan medis; farmasi; jamu untuk meredakan batuk berdahak; kapas antiseptik; kapsul
untuk obat-obatan; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi,
ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat
pilek atau obat selesma; obat tetes pereda batuk; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan farmasi; obat-obatan pelangsing
tubuh; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obatobatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus;
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; obatobatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan
penyakit virus; pembersih tangan antiseptik; perban cair antiseptik; plester-plester yang mengandung obat; salep anti-gatal
[antipruritik]; salep antibiotik; salep yang mengandung obat; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan-sediaan untuk
suplemen kesehatan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; sirup obat batuk; suplemen bubuk nutrisi; suplemen
kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen mineral; suplemen vitamin dan mineral; tisu antiseptik sekali pakai; tonik
[obat-obatan]; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: biru dan merah
: 2
: ===cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan===

: DID2021036857
: 02/06/2021 16:52:06
:
: PT. MEGA PERINTIS TBK

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KARET PEDURENAN NO.240 RT.002 RW.006, KARET KUNINGANSETIABUDI, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MODESTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT - PUTIH
: 18
: ===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); Ransel; Tas bayi; Tas besar berbentuk silinder; Tas buku; Tas
kecil dipakai di pinggang; Tas kosmetik; Tas pinggang; Tas untuk olahraga; Tas-tas; alat untuk membawa jas, kemeja dan

740

Halaman 268 dari 769

gaun; bagasi; dompet; dompet kecil [tas tangan]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi [tas];
dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; koper; koper [bagasi]; koper bepergian kulit; koper dan tas
bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper kecil; koper kulit; koper troli; kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi;
kulit untuk sepatu; label kulit; payung; payung dan payung matahari; payung matahari; payung teras; penutup mulut; penutup
payung; ransel hiking; ransel sekolah; ransel untuk pendaki gunung; sabuk kulit; tali kulit; tali kulit [sadel]; tas; tas *; tas
belanja; tas belanja kulit; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian
olahraga; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas gimnastik; tas hiking; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas kantor; tas kecil dari kulit; tas kecil untuk pria;
tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas lipat; tas make-up; tas make-up
dijual kosong; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas pinggul; tas
plastik; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas sepatu untuk perjalanan; tas
suvenir; tas tangan; tas tangan fashion; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel; tas troli; tas untuk berkemah; tas
untuk olahraga; tas untuk pendaki; tempat kosmetik dijual kosong; tongkat hiking===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036858
: 02/06/2021 16:52:35
:
: EVELYN SILVIA OETOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Majapahit 378, RT.004 RW.004, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORTISE & TENON + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Kuning, Oranye, Krem, Coklat
: 20
: ===Box bayi; Bufet; Dipan; Kursi perabot kantor; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Patung-patung yang terbuat dari
kayu; Pembuat perabot kayu; Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; alat untuk
membantu bayi berjalan; bantal; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; bingkai foto; figur model [ornamen]
terbuat dari kayu; furnitur bean bag; furnitur dari kayu; furnitur rotan; furnitur taman; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur
yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture /
perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; karya seni yang terbuat dari kayu;
kasur; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kursi; lemari; matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; mebel dari rotan;
meja; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu; model kendaraan [ornamen] terbuat
dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; ornamen [patung]
terbuat dari kayu; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; perabot dapur yang dibuat khusus; 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; rak furnitur; sofa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036859
: 02/06/2021 16:53:09
:
: Shanghai Savasana Electronic Commerce Company Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room JT16207, Building 2, Zhennan Road No. 4268, Jiading District, Shanghai
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAVASANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Pakaian dalam; girdle; kaos kaki panjang; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian untuk senam; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021036860
: 02/06/2021 16:54:01
:
: VSPN Group Limited

Alamat Pemohon

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

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 269 dari 769

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

KY1-1205 Cayman Islands
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VSPN eSports
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah , Putih & Biru
: 38
: ===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi melalui terminal komputer; layanan papan buletin
elektronik [layanan telekomunikasi]; menyediakan forum online; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer
global; menyediakan ruang obrolan internet; pengiriman pesan; siaran radio; siaran televisi; transmisi video-atas
permintaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036861
: 02/06/2021 16:56:02
:
: CV. MEGAH SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DESA KARANGDUREN NO. 53 RT: 007 RW: 002, KARANGDUREN, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REKING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 34
: ===kotak rokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036862
: 02/06/2021 16:56:54
:
: Shanghai Oubahe Biotechnology Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1st Floor, Building 3, No. 888, Cenghai Road, Chenjia Town, Chongming District,
Shanghai
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FlowerElk + huruf kanji + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; bedak talek, untuk penggunaan toilet; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik alis; lipstik;
losion rambut; maskara; masker kecantikan; minyak untuk keperluan pembersihan; parfum; pengkilap bibir; sabun batangan
untuk toilet; sampo; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan pengharum
ruangan; sediaan tabir surya; susu pembersih untuk keperluan toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036863
: 02/06/2021 16:58:57
:
: VSPN Group Limited

540 Etiket

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

Halaman 270 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VSPN eSports
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah , Putih & Biru
: 41
: ===Jasa-jasa pengajaran; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; hiburan
televisi; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran];
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak
dapat diunduh; produksi program radio dan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036865
: 02/06/2021 16:59:01
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Rose
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Hijau, Putih, Biru, Merah, Kuning
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021036866
: 02/06/2021 16:59:36
:
: Abdul Al Aziz

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Cikuda RT. 030 RW. 014, Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Bogor,
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: JannahQu

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 271 dari 769

566

Arti Bahasa

: kata "Jannah" diambil dari bahasa arab artinya "Surga" , sedangkan unsur kata "Qu" merupakan
singkatan yang diambil dari kata"Quran"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 36
: ===Jasa penyaluran dana amal; jasa pengumpulan dana amal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036867
: 02/06/2021 16:59:57
:
: YAYASAN ECOLE INTERNATIONALE FRANCAISE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Cipete Dalam No. 31-32, Cipete Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIFE = Learning Intercultural French Education
: LIFE = Learning Intercultural French Education

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru dan Merah
: 41
: ===mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036868
: 02/06/2021 17:00:01
:
: Taicang Xiangyue Sports Equipment Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.88, Weisan Road, development zone, Taicang, Jiangsu Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARC logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 12
: ===Kereta bayi; Kickstands sepeda; Nap untuk roda sepeda; Pelek roda sepeda; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda
listrik; Setang sepeda; becak pengiriman; engkol sepeda; freewheels untuk kendaraan darat; jari-jari roda sepeda; kursi
transportasi; pannier diadaptasi untuk sepeda; pedal sepeda; penutup sadel untuk sepeda; rem sepeda; roda sepeda; sepeda;
sepeda beroda tiga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036869
: 02/06/2021 17:01:14
:
: Abdul Al Aziz

540 Etiket

540 Etiket

: KP. Cikuda RT.030 RW.014, Desa Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa
Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JannahQu
: kata "Jannah" diambil dari bahasa arab artinya "Surga" , sedangkan unsur kata "Qu" merupakan
singkatan yang diambil dari kata"Quran"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 41
: ===Pendidikan keagamaan; Pengajian (Jasa Pendidikan); pendidikan agama; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

Halaman 272 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16/F, SUN HING INDUSTRIAL BUILDING, 46 WONG CHUK HANG ROAD
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ASK MAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sabun; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; kit kosmetik; kosmetik; krim kosmetik; lipstik; lotion untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; parfum; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan tata rias; susu pembersih untuk keperluan toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 238A THOMSON ROAD #25-07 NOVENA SQUARE, 307684
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARSKISS + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 6
: ===Bahan pengepak dari kaleng; Barang seni dari logam biasa; Kaleng timah; Papan penanda dari logam; Tutup penyegel
botol dari logam; Wadah kemasan dari logam; barang-barang besi; hardware * logam, kecil; kaleng logam; peti logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036870
: 02/06/2021 17:01:51
:
: MIGHTY SUNNY LIMITED

: DID2021036871
: 02/06/2021 17:06:10
:
: ZILONG(S) PTE. LTD.

: JID2021036872
: 02/06/2021 17:06:43
:
: Johan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra 5 Blok F. 6/08, Rt. 006-Rw. 016, Kel. Pegadungan, Kec. Kali Deres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NGOPI JO-E + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai untuk sarapan; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036873
: 02/06/2021 17:07:08
:
: ZILONG(S) PTE. LTD.

Alamat Pemohon

: 238A THOMSON ROAD #25-07 NOVENA SQUARE, 307684

740

540 Etiket

Halaman 273 dari 769

740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARSKISS + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18
: ===Kotak dari kulit atau kulit imitasi; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; folder konferensi; perangkat untuk
bepergian [barang dari kulit]; tas (trunk) bepergian; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas alat, kosong; tas
bepergian; tas tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Michael Owens Way Perrysburg, OHIO 43551
: Safina Meida Baqo S.H.
: Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DRINKTAINER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 21
: ===Botol kaca (wadah); Kendi; Toples Kaca; botol, dijual kosong; stoples kaca penyimpanan; stoples penyimpanan; stoples
terisolasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Agus Salim No. 240 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLA CHILL FESTIVAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru muda, biru tua, putih
: 41
: ===Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,
komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan
dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui
internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film,
program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama,
aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui
jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan reporter berita,
layanan reporter foto; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar
berita; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021036874
: 02/06/2021 17:08:17
:
: Owens-Illinois General Inc.

: JID2021036875
: 02/06/2021 17:10:16
:
: PT. Global Media Visual

: DID2021036876
: 02/06/2021 17:11:20
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 274 dari 769

730

Nama Pemohon

: Junaidi Iskandar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Veteran no. 8 D-1248, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orris
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam Putih Cream Coklat
: 3
: ===Aromatik diffuser; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan
produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi untuk pewangi ruangan; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; air
parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum
dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; isi ulang aroma untuk
reed diffusers; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil;
sediaan pewangi udara untuk ruangan; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036877
: 02/06/2021 17:11:24
:
: CV KAWI MAS SEJAHTERA

540 Etiket

: Gedung Lindeteves Trade Center Lt. GF 1/Lt. SB, Blok RB-36, Kel. Mangga Besar,
Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11180
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KMS (Kawi Mas Sejahtera)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah tua dan biru tua
: 7
: ===katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol logam menjadi bagian dari mesin; katrol menjadi bagian dari
mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036879
: 02/06/2021 17:14:33
:
: HENDRO RIZKI,SE,BBA,BBM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN MUARA TAKUS NO.44 MEDAN KEL.MADRAS HULU KEC.MEDAN
POLONIA, KOTA MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 90 DEGREE + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM – PUTIH
: 30
: ===Ekstrak coklat; Kopi bubuk; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu;
Teh latte; Teh olahan khas negara Thailand; campuran kopi; coklat; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; kopi; kopi dan coklat;
minuman berbahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi;
minuman teh dengan susu; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh; teh oolong [teh Cina]; teh susu, teh
yang mendominasi===

740

Halaman 275 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036880
: 02/06/2021 17:20:21
:
: PT Abuki Jaya Stainless Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12530, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: emaskita
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas, abu-abu perak dan latar putih
: 35
: ===jasa-jasa perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Agus Salim No. 240 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLA CHILL FESTIVAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru muda, biru tua, putih
: 42
: ===Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan
dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan
perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video,
film, teks dan konten multimedia lainnya; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari
perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi
konten on-line; hosting portal web; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media
sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting situs web; integrasi sistem dan jaringan komputer; konfigurasi
sistem dan jaringan komputer; konsultasi di dalam bidang komputasi cloud dan analisa himpunan/kumpulan data yang besar;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036881
: 02/06/2021 17:20:32
:
: PT. Global Media Visual

: DID2021036882
: 02/06/2021 17:23:40
:
: Suhardi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Teluk Gong Jl. B Raya No. 1A, Rt. 007-Rw. 008, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLO PREMIUM + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, abu abu , hitam, putih
: 16
: ===kantong belanja dari plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan
pembungkus; pembungkus plastik; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping)===

740

Halaman 276 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Agus Salim No. 240 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLA CHILL FESTIVAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru muda, biru tua, putih
: 38
: ===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.; jasa streaming video; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan
konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan
komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; transmisi
konten multimedia melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036883
: 02/06/2021 17:26:45
:
: PT. Global Media Visual

: JID2021036884
: 02/06/2021 17:26:47
:
: Vernando Altamirano

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung Jati RT/RW 002/003, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MIKHAIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Kuning
: 35
: ===jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021036885
: 02/06/2021 17:27:51
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

:
Merek Kata dan Lukisan
: Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YA-H0058, Xing Zhang, Fu
Xing Zhang + Hell Bank Note + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin & Inggris artinya Bank Dunia Bawah; Perusahaan Bank Neraka; Uang Umum Neraka;
Ketua; Wakil Ketua; Uang Kertas Neraka; Lima Puluh Yuan
: Biru, biru tua, ungu, orange, hijau, pink, merah, hitam, putih, coklat
: 16
: ===Kertas Sembahyang===
: JID2021036886
: 02/06/2021 17:32:16
:

540 Etiket

Halaman 277 dari 769

730

Nama Pemohon

: PT. Global Media Visual

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Agus Salim No. 240 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLA CHILL FESTIVAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru muda, biru tua, putih
: 41
: ===Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,
komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan
dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui
internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film,
program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama,
aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui
jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan reporter berita,
layanan reporter foto; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar
berita; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036887
: 02/06/2021 17:34:04
:
: Vernando Altamirano

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung Jati RT/RW 002/003, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: MARTIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; jasa
periklanan, promosi dan / atau animasi komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Agus Salim No. 240 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLA CHILL FESTIVAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, biru muda, biru tua, putih
: 42
: ===Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan
dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan
perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video,
film, teks dan konten multimedia lainnya; Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari
perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi

740

: JID2021036888
: 02/06/2021 17:39:32
:
: PT. Global Media Visual

540 Etiket

Halaman 278 dari 769

konten on-line; hosting portal web; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media
sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting situs web; integrasi sistem dan jaringan komputer; konfigurasi
sistem dan jaringan komputer; konsultasi di dalam bidang komputasi cloud dan analisa himpunan/kumpulan data yang besar;
pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036889
: 02/06/2021 17:43:23
:
: Vernando Altamirano

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung Jati RT/RW 002/003, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: TUTU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 35
: ===Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; jasa
periklanan, promosi dan / atau animasi komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036890
: 02/06/2021 17:43:26
:
: DEVY KARIANY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PUSPA GADING II G1/6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HARUM LEZAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau, Kuning, Biru, Ungu, Merah
: 29
: ===Jeli===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036891
: 02/06/2021 17:48:06
:
: Vernando Altamirano

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tanjung Jati RT/RW 002/003, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: INGUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, dan Putih
: 35
: ===Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; jasa
periklanan, promosi dan / atau animasi komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021036892
: 02/06/2021 17:56:18
:
: HUSEN WAFIK

540 Etiket

Halaman 279 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandung No.52 RT.002 RW.004, Kel. Sugihwaras, Kec. Pekalongan Timur, Kota.
Pekalongan - Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51129
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PUAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan
makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate,
soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
restoran cepat saji; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan jasa katering; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk
acara spesial; rumah makan; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036893
: 02/06/2021 17:59:57
:
: FRANKY KINGSLI
: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

:
Merek Kata dan Lukisan
: Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YA-H0088, Xing Zhang, Fu
Xing Zhang + Hell Bank Note + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin & Inggris artinya Bank Dunia Bawah; Perusahaan Bank Neraka; Uang Umum Neraka;
Ketua; Wakil Ketua; Uang Kertas Neraka; Seratus Yuan
: Orange, biru, pink, coklat, abu-abu, putih, hitam, merah, merah tua, kuning, biru, biru muda, biru tua, hijau, hijau muda
: 16
: ===Kertas Sembahyang===
: JID2021036895
: 02/06/2021 18:17:07
:
: Sunardi Mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Suryopranoto II Apartemen Istana Harmoni, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10160
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Majalah Suara Indonesia Tionghoa
: Majalah Suara Indonesia Tionghoa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Merah, Putih, Hitam
: 41
: ===penerbitan buku dan majalah elektronik secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

: JID2021036896
: 02/06/2021 18:17:38
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

540 Etiket

540 Etiket

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Halaman 280 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Tax Counselor (CTC)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 45
: ===Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standarstandar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036897
: 02/06/2021 18:22:09
:
: AWALINA ZULFA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DR. SETIA BUDI RT. 001 RW. 004, KEL. PEGAGAN, KEC. PALIMANAN,
CIREBON, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LITTLE baBanx
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Kuning, Biru, Putih
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Baju wanita; Celana; Celana jeans; Kaos tshirt; Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian, yaitu, setelan
baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus,
kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Peci; Songkok (Peci); Topi sebagai tutup kepala;
Tutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; baju; baju batik; baju bayi; baju busana muslim;
baju dalam; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju olahraga; baju santai; baju tidur; baju untuk anak-anak; celana; celana anak;
celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana olahraga; celana panjang; celana
pendek; celana santai; dalaman jilbab; gaun [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jilbab; kaos; kaos kaki; kaos oblong anak-anak;
kaos polo; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian
olahraga; pakaian pria; pakaian renang; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; 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; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); sandal; sandal jepit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu
dan alas kaki; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; syal dan jilbab; topi; topi dan
peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021036898
: 02/06/2021 18:30:16
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

:
Merek Kata dan Lukisan
: Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YA-H0018, Xing Zhang, Fu
Xing Zhang + Hell Bank Note + Tulisan Kanji + Lukisan

Halaman 281 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tulisan Mandarin & Inggris artinya Bank Dunia Bawah; Perusahaan Bank Neraka; Uang Umum Neraka;
Ketua; Wakil Ketua; Uang Kertas Neraka; Sepuluh Yuan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, kuning, orange, hijau, hijau tua, ungu, coklat, hitam, putih, abu-abu, biru, biru tua
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036899
: 02/06/2021 18:36:09
:
: CALVIN PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANDENGAN SELT, NO. 56 B, RT . 004 / RW. 001, KELURAHAN
PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SENDOK NUSANTARA dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, PUTIH
: 21
: ===Garpu saji dari plastik; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Sendok saji dari plastik; alat untuk sandaran sumpit; garpu dari
kayu untuk memasak; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia;
piring plastik; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sumpit; sumpit sekali pakai; tempat
sumpit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036900
: 02/06/2021 18:38:35
:
: PAULUS TEJALAKSANA

540 Etiket

: Jl. Raya Kelapa Nias Blok GN No. 3 RT/RW. 001/006,
Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: crowbi + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING DAN PUTIH
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bedak padat untuk wajah; Sabun; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; bedak; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; kosmetik; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion pelembab
[kosmetik]; make-up bedak; pemerah pipi dalam bentuk bedak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun dan deterjen;
sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk bayi; shampo rambut; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036901
: 02/06/2021 18:42:41
:
: PAULUS TEJALAKSANA

Alamat Pemohon

: Jl. Raya Kelapa Nias Blok GN No. 3 RT/RW. 001/006,

540 Etiket

Halaman 282 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: crownbaby + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING DAN PUTIH
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bedak padat untuk wajah; Sabun; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; bedak; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; kosmetik; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion pelembab
[kosmetik]; make-up bedak; pemerah pipi dalam bentuk bedak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun dan deterjen;
sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk bayi; shampo rambut; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036902
: 02/06/2021 18:46:41
:
: JUNI HANDOKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. BIRU, RT. 002 / RW. 002, KELURAHAN PONDOK AREN, KECAMATAN
PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: flexi school dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ORANGE,, BIRU, MERAH
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan secara online; jasa pelatihan dan pendidikan
yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
566

Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DID2021036903
: 02/06/2021 18:51:37
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

:
Merek Kata dan Lukisan
: Ming Tong Yin Hang, The Hell Bank Corporation, Di Fu Tong Yong Zhi Bi, YA-H0002, Xing Zhang, Fu
Xing Zhang + Hell Bank Note + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin & Inggris artinya Bank Dunia Bawah; Perusahaan Bank Neraka; Uang Umum Neraka;
Ketua; Wakil Ketua; Uang Kertas Neraka; Dua Yuan
: Biru, biru tua, ungu, orange, hijau, pink, merah, hitam, putih, coklat
: 16
: ===Kertas Sembahyang===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036904
: 02/06/2021 18:54:07
:
: ABDULLAH HUSIN ZAKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Banjirsari No.49, Rt 003 / Rw 002, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota
Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LELAKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik
untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka,
krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk
anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan
dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; 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 matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; 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 (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; 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 wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih
untuk digunakan pada rambut; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair
wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kimia
untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan selsel 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 pemutih untuk keperluan
binatu; 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 perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; 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 pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum];
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak talek untuk

740
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keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilasan pemutih gigi; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (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 untuk parfum bunga; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; esens pemutih; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; 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 kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (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 untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; 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 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 antipenuaan; 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, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan
kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; 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 pemutih kulit wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur
kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion 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; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
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untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak 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; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; parfum air wangi; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta pemutih
gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush);
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut 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]; 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
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun kosmetik; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk 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 selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan 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); soda pemutih; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali
pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036905
: 02/06/2021 18:55:53
:
: TRUKING TECHNOLOGY LIMITED

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, Xinkang Road, Yutan Town, Ningxiang County, Changsha, Hunan, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHUTIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 7
: ===Mesin penutup botol; Mesin penyumbat botol; alat cuci; aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; dispenser pita
perekat [mesin]; mesin cuci botol; mesin cuci tekanan tinggi; mesin kemasan; mesin membilas; mesin mengisi; mesin mengisi
botol; mesin packing; mesin pembungkus; mesin penyegel botol; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin persiapan
makanan, elektromekanis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036906
: 02/06/2021 18:59:21
:
: IPPHO DEWATA SANTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BP PROPOLIS CANDY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah putih
: 5
: ===Suplement bernutrisi; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; royal jelly
[suplemen gizi]; suplemen diet propolis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen
gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen herbal;
suplemen kalsium; suplemen makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen vitamin dan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036907
: 02/06/2021 19:01:49
:
: NIRMALA SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baumassepe RT. 001 RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota
Pare Pare, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BDS dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

740

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maskara; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut;
Toner; Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta);
pomade rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
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sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, Xinkang Road, Yutan Town, Ningxiang County, Changsha, Hunan, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHUTIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 37
: ===anti karat; informasi perbaikan; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras komputer; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian; pemasangan dan perbaikan alat
listrik; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan perbaikan peralatan pembekuan; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036908
: 02/06/2021 19:08:43
:
: TRUKING TECHNOLOGY LIMITED

: DID2021036909
: 02/06/2021 19:15:05
:
: PT. TONA MORAWA PRIMA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pahlawan No. 2 Kelurahan Tanjung Morawa Pkn, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 11620
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Jl. Dr. Susilo Raya, No. C5-C6, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hakubaku
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 30
: ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Bumbu Ayam Goreng ;
Bumbu Gado-Gado; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Krengsengan; Bumbu Pepes; Bumbu Sate
Ayam; Bumbu Soto Mie; Bumbu Urap Urap; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel;
Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu bali; Bumbu nasi
uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Es untuk minuman penyegar; Gula tetes untuk makanan;
Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Jus jahe [minuman]; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu);
Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
bubur beras organik; Makanan penutup; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan
penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan yang mengandung tepung; Malt untuk makanan; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Gomak; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang;
Mie Titi; Mie segar; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie
yang terbuat dari Singkong; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi
Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman beras kencur;
Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman es krim; Minuman karamel;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit
asam; Minuman serbuk daun kelor; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi, pasta dan mie; Penyedam makan (bumbu); Puding
(makanan penutup); Ramuan beraroma untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung untuk makanan; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bahan pengental untuk makanan; beras plumula untuk makanan; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bubur, dengan basis
susu, untuk makanan; bumbu; bumbu kari; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu
pasta; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu umami; cabai
kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); campuran bumbu untuk rebusan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; cengkeh (bumbu); cuka, saus dan bumbu lainnya; es makanan; essens untuk bahan makanan selain
untuk minyak esensial; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan;
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gula-gula untuk makanan; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapulaga (bumbu); kue
untuk makanan ringan; kunyit untuk makanan; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); madu untuk makanan dan minuman;
makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan yang dipanggang; menir untuk makanan
manusia; merica (bumbu); mie Cina; mie ayam; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan;
mie instan Cina; mie kacang; 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,
dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman dengan bahan
dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan
pohon mate; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; 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 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman teh boba; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan
bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; pala (bumbu); pasta jahe [bumbu]; penyedap rasa dan aroma untuk
makanan selain untuk minyak esensial; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; popcorn dan makanan ringan
berbahan dasar jagung; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; saus [bumbu]; saus bumbu; saus cranberry [bumbu];
sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan
karbohidrat; tepung bumbu; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036910
: 02/06/2021 19:15:16
:
: ANDI DWINA ISFANNY, SH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Patimura No. 1, RT. 009 / RW. 005, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan
Kota Lama, Kota Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sepe Beauty dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sediaan dasar
untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner wajah (kosmetik);
bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah
(facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036911
: 02/06/2021 19:17:35
:
: mutiaraning adjie adi sumunar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. kaliurang km.10 no. 15, sardonohardjo, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SatuAja
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru Tosca, putih.
: 9

740

540 Etiket

Halaman 289 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara
online; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; aplikasi
perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk
mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan,
dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak
aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; platform berbasis website dan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036912
: 02/06/2021 19:17:58
:
: TRUKING TECHNOLOGY LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, Xinkang Road, Yutan Town, Ningxiang County, Changsha, Hunan, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan biru tua
: 7
: ===Mesin penutup botol; Mesin penyumbat botol; alat cuci; aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; dispenser pita
perekat [mesin]; mesin cuci botol; mesin cuci tekanan tinggi; mesin kemasan; mesin membilas; mesin mengisi; mesin mengisi
botol; mesin packing; mesin pembungkus; mesin penyegel botol; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin persiapan
makanan, elektromekanis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036913
: 02/06/2021 19:18:29
:
: NICHOLAUS FIRDAUS JOPIE

540 Etiket

540 Etiket

: JL. BISMA TENGAH BLOK C-9 NO.30, RT/RW. 010/009, PAPANGGO, TANJUNG
PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
: Eko Budi Santoso S.F
: PT Paten Online Indonesia Epicentrum Walk Building Lt. 3 A-306 Kawasan
Taman Rasuna, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SISAPI NICHO BEEF BOWL EST 2020
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, jingga, merah
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Restoran; Restoran yang menyediakan se'i; Warung makan; kafe;
rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, Xinkang Road, Yutan Town, Ningxiang County, Changsha, Hunan, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru Muda dan Biru Tua

: JID2021036914
: 02/06/2021 19:27:26
:
: TRUKING TECHNOLOGY LIMITED

540 Etiket

Halaman 290 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 37
: ===anti karat; informasi perbaikan; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras komputer; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian; pemasangan dan perbaikan alat
listrik; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan perbaikan peralatan pembekuan; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin===
: DID2021036915
: 02/06/2021 19:31:08
:
: IKA SANTIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pakkasalo RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
Sulawesi Selatan, 90617
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Istika BEAUTY CARE dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, coklat muda, Hitam, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021036916
: 02/06/2021 19:34:53
:
: ROKHMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEDUNGPELUK RT/RW 001/002 KEL. KEDUNGPELUK, KEC. CANDI, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOSSE BOLD + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,hitam,putih,abu-abu
: 34
: ===rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036917
: 02/06/2021 19:36:30
:
: YOPI WIDODO

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Jepang No. 135, Rt. 018-Rw. 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang
Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Halaman 291 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RESFRIADOR COOLER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama dalam mesin kendaraan supercharged (inter cooler),
yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas untuk pendingin udara dalam mesin kendaraan; elemen
mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk mesin; filter untuk membersihkan udara pendingin untuk mesin;
katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air pendingin untuk mesin; kipas pendingin untuk mesin; pompa untuk mesin
pendingin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, Xinkang Road, Yutan Town, Ningxiang County, Changsha, Hunan, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRUKING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 7
: ===Mesin penutup botol; Mesin penyumbat botol; alat cuci; aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; dispenser pita
perekat [mesin]; mesin cuci botol; mesin cuci tekanan tinggi; mesin kemasan; mesin membilas; mesin mengisi; mesin mengisi
botol; mesin packing; mesin pembungkus; mesin penyegel botol; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin persiapan
makanan, elektromekanis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.1, Xinkang Road, Yutan Town, Ningxiang County, Changsha, Hunan, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRUKING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 37
: ===anti karat; informasi perbaikan; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras komputer; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian; pemasangan dan perbaikan alat
listrik; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; pemasangan dan perbaikan peralatan pembekuan; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036918
: 02/06/2021 19:46:25
:
: TRUKING TECHNOLOGY LIMITED

: JID2021036919
: 02/06/2021 19:54:41
:
: TRUKING TECHNOLOGY LIMITED

: DID2021036920
: 02/06/2021 20:01:15
:
: Andhika J. Lestari, Fitria Darwin Nurhanifa

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Prumpung Tengah No. 10, Kel. Cipinang Besar Utara, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

Halaman 292 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Parlagutan Lubis S.H.,M.H
: Jalan Prumpung Tengah No 10 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Besar utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sama Janni + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Baju koko; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pashmina;
Sweater; Syal untuk menutup kepala; alas kaki; bandana [syal]; blazer; blus; blus lengan panjang; cardigan; celana panjang;
celana panjang longgar; dalaman jilbab; gamis; gaun; gaun untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala
[pakaian]; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian
olahraga muslim; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; rok; rok celana; rok maxi; sandal; sandal selop; sepatu; syal; syal bahu; syal pashmina; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036921
: 02/06/2021 20:12:34
:
: Andhika J. Lestari, Fitria Darwin Nurhanifa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Prumpung Tengah No. 10, Kel. Cipinang Besar Utara, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
: Parlagutan Lubis S.H.,M.H
: Jalan Prumpung Tengah No 10 Rt 011 Rw 006 Kelurahan Cipinang Besar utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sama Janni + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Layanan toko ritel online; Toko pakaian ritel; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial;
layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan toko ritel dan toko grosir; memberikan informasi
bisnis di bidang media sosial; pemasaran media sosial; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab
melalui internet / online; promosi penjualan; toko; toko busana muslim; toko hijab; toko online; toko ritel online dalam bidang
pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036922
: 02/06/2021 20:22:42
:
: TRISMAN SURYA ZEBUA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HARAZAKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

740

540 Etiket

Jl. Budi Mulia, RT. 005, RW. 001, Kel/Desa Pademangan Barat, Kec. Pademanban,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

Halaman 293 dari 769

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

Halaman 296 dari 769

sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
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 antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
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kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
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sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036924
: 02/06/2021 20:27:36
:
: PT Freakout Digital Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Taman Harapan Indah Blok D/48, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FREAKOUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan jingga muda.
: 35
: ===Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Menyediakan
informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; distribusi iklan dan pengumuman komersial; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan
dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan disediakan melalui Internet;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan informasi komersial disediakan melalui
Internet; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan perencanaan media; memberikan
informasi komersial kepada konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan
melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan dan melakukan pameran
dagang; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi dan
pemasaran; pemasaran media sosial; pembuatan dan pembaruan materi iklan; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran materi iklan secara online; persiapan iklan
dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang
lain; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya; produksi materi iklan dan iklan; promosi acara hiburan; publikasi
bahan publikasi; publikasi materi publikasi online; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; strategi pemasaran konten===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036925
: 02/06/2021 20:31:20
:
: SOETRISNO

540 Etiket

: Gedongan II / 10-B, RT 002 / RW 002, Kel/Desa Gedongan, Kecamatan Magersari,
Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61319

Halaman 299 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dugem
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===alas kaki; pakaian; sandal; sepatu; sol alas kaki; sol dalam; sol sandal; sol sepatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036926
: 02/06/2021 20:33:16
:
: SUANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 5 BLOK C 4/24 RT.008 RW.010 KEL.KAMAL KEC.KALI DERES JAKARTA
BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRODES GROSIR LUDES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU,PUTIH,UNGU
: 35
: ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
penjualan makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; toko elektronik; toko grosir; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036927
: 02/06/2021 20:33:52
:
: SUANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 5 BLOK C 4/24 RT.008 RW.010 KEL.KAMAL KEC.KALI DERES JAKARTA
BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAKER SHOP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT,HITAM,SILVER
: 35
: ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan makanan dan minuman secara online; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; layanan waralaba dan ritel; toko elektronik; toko grosir; toko penjualan alatalat rumah tangga; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021036928
: 02/06/2021 20:34:25
:
: SUANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 5 BLOK C 4/24 RT.008 RW.010 KEL.KAMAL KEC.KALI DERES JAKARTA
BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: MATSUNAGA

540 Etiket

Halaman 300 dari 769

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU,PUTIH
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan
makanan dan minuman secara online; layanan waralaba dan ritel; toko elektronik; toko grosir; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036929
: 02/06/2021 20:34:59
:
: SUANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 5 BLOK C 4/24 RT.008 RW.010 KEL.KAMAL KEC.KALI DERES JAKARTA
BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARDES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH,PUTIH
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; layanan waralaba dan ritel; toko elektronik; toko grosir; toko penjualan
alat-alat rumah tangga; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036930
: 02/06/2021 20:35:32
:
: SUANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 5 BLOK C 4/24 RT.008 RW.010 KEL.KAMAL KEC.KALI DERES JAKARTA
BARAT DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHUNJI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU,PUTIH
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan perabot rumah tangga; layanan waralaba dan ritel;
toko elektronik; toko grosir; toko swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036931
: 02/06/2021 20:45:22
:
: Dian Permata Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lingkar no. 14 B, RT 003 RW 007, Kel. Gunung IBul, Kec. Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih. , Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, 31113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pempek BeGe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning-Hitam, Putih-Hitam, Hitam-Emas
: 29
: ===hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; produk ikan olahan===

740

540 Etiket

Halaman 301 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036932
: 02/06/2021 20:58:40
:
: PT Freakout Digital Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Taman Harapan Indah Blok D/48, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FREAKOUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan jingga muda.
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa streaming konten
media digital untuk pihak lain; Streaming konten media digital di Internet; layanan penyiaran video; layanan telekomunikasi
jaringan digital; menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke database dan informasi melalui
jaringan komputer global; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet;
menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi
lainnya; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet;
menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan forum komunitas
online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time
news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia;
menyediakan forum online; pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; penyedia akses ke website internet atau
jaringan komunikasi lainnya; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; 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 interaktif; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet;
penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran video, penyiaran
rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara
budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; transmisi berita
dan informasi terkini===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036933
: 02/06/2021 21:10:32
:
: CV. SINARFOOD HEALTHINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUKUH TRAJUKUNING RT.001 RW.004, KEL/DESA PANDEYAN, KEC. GROGOL,
KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PYOOMA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 32
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Ale (tanpa alkohol); Bir (minuman tanpa alkohol); Bubur buah
untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Jus buah-buahan
bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman
buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman
serat buah; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman berbahan dasar ale (alkohol
atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman
berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman
berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda nonalkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buahbuahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol;
Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi
lainnya; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman nonalkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman protein berbahan
dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti
makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak

740

Halaman 302 dari 769

mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman yang tidak mengandung
alkohol; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa alkohol; Sediaan tanpa-alkohol 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, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa,
minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Stout (tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman
berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; anggur non alkohol; bir dengan
kadar alkohol rendah; bir jahe tanpa-alkohol; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2%
volume alkohol; bir tanpa-alkohol; campuran koktail non-alkohol; cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat
minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan
dalam sifat minyak esensial; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah untuk membuat minuman;
konsentrat jus buah; kvass [minuman tanpa-alkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpaalkohol; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman
buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; 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 dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman
dengan kadar alkohol rendah; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman jus anggur,
tanpa-alkohol; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol
dengan kandungan susu; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpaalkohol; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol;
minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma
teh; minuman ringan rasa buah; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan
aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpaalkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya
dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu;
minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan
air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga;
nektar buah, tanpa-alkohol; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; punch buah, tanpa-alkohol; 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]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman berbahan dasar buah; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat
minuman; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; smoothies [minuman
buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpaalkohol dengan kesemek kering]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036934
: 02/06/2021 21:11:22
:
: CV. SINARFOOD HEALTHINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUKUH TRAJUKUNING RT.001 RW.004, KEL/DESA PANDEYAN, KEC. GROGOL,
KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PYOOMA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Boba teh

740

durian; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; 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; Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; 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
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman
serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial;
Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa,
selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup
ke dalam kuah srikaya; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Seduhan dari
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rempah-rempah; Teh hijau jepang; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat;
bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu selain minyak
esensial; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak
esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak
esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung
susu; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan
atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; 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 cokelat;
minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh boba; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berperisa cokelat; oyaki dengan menggunakan
teh hijau bubuk; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; 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 herbal, selain minyak esensial, untuk 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 teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau 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; rempah-rempah bubuk; roti panggang yang disuguhkan dengan
saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; 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 ; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh rumput hijau===
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Tulisan warna Emas dengan latar kotak warna orange muda
: 24, 25
: ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat
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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 linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain
sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; 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; 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 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
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berlengan; belacu; beludru; bemper boks bayi; bendera brokat; bendera kain; bendera nilon; bendera plastik; bendera tekstil;
bendera tekstil atau plastik; brokat; bungkus kado kain; bunting tekstil atau plastik; centang [linen]; cheviots [pakaian]; coaster
kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; crepon; cuci kain; dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil;
eiderdowns [sampul bawah]; fukusa [kain pembungkus upacara Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang];
fustian; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; haircloth [sackcloth]; handuk; handuk mandi; handuk anak-anak; handuk
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 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 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 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 [lap jubah];
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 [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; 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;
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merasa non-anyaman; merasa tenunan; minum tatakan gelas linen; pajang spanduk plastik; panji-panji kain; panji-panji
plastik; panji-panji yang terasa; pelari meja, bukan dari kertas; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil;
penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti kain; pengganti tekstil; penutup [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]===
===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan
panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Bretel [suspender]; Celana
jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; G-string; Gaun malam; Gurita (Korset);
Jaket bulu atau wol; Jerkins; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kelom; Kemeja Hawaii; Kopiah; Oto
sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Pakaian penutup di
pantai; Pelindung telinga [pakaian]; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung sutra (untuk
sholat); Sarung tenun; Selempang; Sepatu bot musim dingin; Sol karet; Sol sepatu; Switer lengan panjang; Syal untuk
menutup kepala; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan
pendek; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer;
alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas
kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; artikel
pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan
bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk
yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk
pria; atasan untuk wanita; babushkas [selendang kepala]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas
sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju angin; baju berburu;
baju dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur;
baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju tidur;
baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk orang dewasa; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; 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;
baret; beanies; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian
bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; blus militer; boas [kalung]; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra
perekat; bra tanpa strap; bralettes; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; camiknickers; camisette; capris
denim; cardigan; celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersalin; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana jas;
celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol;
celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang
longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek golf; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika;

Halaman 306 dari 769

celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana perawat;
celana plastik; celana pof; celana renang; celana snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana
tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda;
celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; celemek kertas; 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; dasar baselayer; dasi; dasi kupu-kupu; daster; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; garter pengantin;
gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun kasmir; gaun
koktail; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun
seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari
kulit; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; 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]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hal-hal lain; haori [mantel
pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu
rendah]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikatan bolo; ikatan bolo dengan
ujung logam mulia; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket denim; jaket empuk; jaket jas; 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 reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket
tahan air; jaket tahan angin; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; jas pelaut; jas penerbangan; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan
air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional
Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah pembaptisan;
jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono];
kaftan; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola;
kantong untuk pakaian; kaos; kaos grafis; kaos kaki panjang; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek
dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus
kaki celana panjang; kaus kaki olahraga; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus
kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki wanita; kaus kaki
yang menyerap keringat; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus tanpa lengan; kelengkapan
logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja otot;
kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun;
kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki
[kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum rakyat [pakaian]; 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; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian];
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing antiselulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis
pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots
[pakaian renang]; mankini; manset; mantel; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit;
mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel olahraga; mantel pagi; mantel pemantul cahaya; mantel rumah; mantel untuk
berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; melampaui sepatu;
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; 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,
bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat;
overshirts; 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 dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang;
pakaian dalam pria; 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 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 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 malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian resmi; 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 angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anakanak; 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 anakanak; 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; paku golf;
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paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelindung kaki; pelindung ruam termal; pelisses; penghangat kaki (pakaian);
penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; pengikat
kaus kaki; penjaga ruam; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada
khususnya untuk wanita (bustiers); penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; peralatan cuaca busuk; perangkat yang tidak
tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk
bakiak kayu gaya Jepang; piyama; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa;
piyama untuk pria; plimsolls; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging;
puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok
celana; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok tabung; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis;
rompi burung; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin;
ruan; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [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 tekstil; sandal bakiak; sandal
balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; 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 plastik; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu
tangan [pakaian]; sari; sarung; 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 militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan rajutan; sarung
tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan
wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk
di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Latihan; 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 berburu; sepatu bot kerja; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; 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 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 hujan; 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 polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai;
sepatu ski; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk
latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu yoga;
seragam; seragam atletik; seragam baseball; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam taekwondo;
seragam-seragam hotel; serape; 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 untuk aktifitas 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 dalam; sol
karet atau bahan plastik timbul; 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; stoking; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola
bulu tiruan; sunsuits; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands; sweater bayi; sweater kasmir;
sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kasmir; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tali pengikat
untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tankinis;
tas boot snowboard; 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;
teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi berbandul; topi bersepeda; topi bulu
tiruan; 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 pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi ski;
topi stocking; topi toboggan; topi top; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang
dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo;
tumit timbul dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; tutup kepala anak-anak; tutup kepala termal; tutup kepala untuk
pria; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor menjadi
headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021036936
: 02/06/2021 21:50:21
:
: H.TAHARUDDIN.S,E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLPARIWISATA LANCA DUSUN LAPPAE DESA LAPPAE, Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan, 92715
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: FIQA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036937
: 02/06/2021 22:11:23
:
: PT. TANIKAYA MULTI SARANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WISMA NH LT.3, JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 2 B-C, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12780
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TANIKAYA
: TANIKAYA merupakan suatu penamaan dan bagian terpenting dari nama perusahaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 12
: ===Traktor penyebar pupuk; Traktor termasuk traktor penarik; tapak untuk kendaraan [tipe traktor]; tapak untuk kendaraan
dan traktor; tapak untuk traktor; traktor; traktor jalan; traktor mesin; traktor pertanian; traktor tangan; traktor untuk keperluan
pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036938
: 02/06/2021 22:23:47
:
: PT. TANIKAYA MULTI SARANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WISMA NH LT.3, JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 2 B-C, KEL. PANCORAN, KEC.
PANCORAN, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TANIKAYA
: TANIKAYA merupakan suatu penamaan dan bagian terpenting dari nama perusahaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Hitam
: 7, 8
: ===Alat periferal traktor untuk panen; Alat periferal traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Blender

740

las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda
listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Mesin bajak
pembentuk parit; Mesin pakan ternak menghancurkan; Mesin pemanen kombinasi; Mesin pemanen tebu; Mesin pemecah kulit
gabah; Mesin penanaman benih jagung; Mesin penggiling; Mesin pengupas; Mesin pengupas kulit kacang; Mesin perajang
bawang (secara elektrik); Mesin pompa pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin sortasi beras; Pompa
air ; Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Sistem pengapsulan untuk mesin, pompa, mesin pompa, dan rakitan
pompa/mesin; Trek karet menjadi bagian dari mesin pertanian; air listrik pompa untuk mandi; alat bajak; alat mesin penggiling;
alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat penyemprot (mesin); bajak; bajak yang ditarik traktor; baler jerami yang ditarik
traktor; bantalan vakum untuk mesin pompa vakum; distributor pupuk traktor-ditarik; garu jerami yang ditarik traktor; garu yang
ditarik traktor; mata bajak; menggabungkan pemanen; mesin pemanen; mesin pemanen dan pengikat; mesin pemanen dan
perontok; mesin pemoles beras; mesin pemotong padi; mesin pemotong rumput traktor; mesin penanam benih pertanian;
mesin pencampuran; mesin pencampuran mekanik; mesin pengayak; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin
pengering spin [tidak dipanaskan]; mesin penggiling; mesin penggiling internal yang; mesin penggiling padi; mesin pengupas
jagung dan biji-bijian; mesin pengupas kulit; mesin pengupas kulit ari kopi; mesin pengupas kulit ari padi; mesin pengupas kulit
kopi; mesin pengupas makanan untuk keperluan industri; mesin penuai traktor-ditarik; mesin penyemprot air; mesin
penyemprotan; mesin perontok; mesin pertanian; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin-mesin makanan pencampuran untuk penggunaan komersial; pabrik tepung
[mesin]; pakan mesin penggiling; pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; pakan ternak mesin menghancurkan; pemanen

Halaman 309 dari 769

untuk pertanian; pemanen yang ditarik traktor; pemotong bawang putih, listrik; penggilingan pemotong [peralatan mesin];
pengolah tanah [mesin]; pengupas bawang putih, listrik; penugal benih untuk mesin pertanian; penyebar benih; penyebar
pupuk traktor-ditarik; penyemprot insektisida [mesin]; peralatan untuk pembuatan pupuk; pisau mesin penggiling; pompa
[bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa [mesin] untuk industri minuman; pompa air bensin; pompa air dc;
pompa air diesel; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin kendaraan
darat; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa hisap; pompa menjadi bagian dari mesin,
motor dan mesin; pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa vakum [mesin]; rol penarik traktor; rumit mesin penggiling;
seeder siaran traktor-ditarik; tepung pabrik mesin===
===Alat pengikis/ pengupas; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu
asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang,
palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu
(bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot
hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan),
penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat
penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas
tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas,
pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit
tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat
pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan),
bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan),
alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau
pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat
pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng,
sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan
berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau
sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; alat pengolah
makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; penggilingan
pemotong, tangan-dioperasikan; perajang, tangan dioperasikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036939
: 02/06/2021 22:27:50
:
: LANNY PRASETIO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JAMBLANG I NO. 59 RT. 003 RW. 002 KEL. DURI SELATAN KEC. TAMBORA
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: fennchoice
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
:
===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, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps),
visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya
(intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu,
jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan
tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian
renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu,
pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam,
bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk
kegiatan aktif, yaitu, 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

740
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ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan
kemeja kasual bertudung; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu,
kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036940
: 02/06/2021 22:50:51
:
: KHOLIFAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TLOGOSARI, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 68272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKRIMNA
: SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, KUNING, HITAM
: 29
: ===minyak goreng; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036941
: 02/06/2021 22:58:08
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SO FRESH LIVING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Aromatik diffuser; Balsem kecantikan; Balsem mata; Obat kumur; Pembersih serba guna; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Mandi; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; aromatik [minyak
esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang
biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem, selain untuk keperluan medis;
deodoran roll-on; deterjen; deterjen pencuci piring; ekstrak aromatik; esensi mint [minyak esensial]; gel mandi, krim dan
minyak; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; krim tubuh; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; make-up [kosmetik]; memijat minyak dan lotion; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; minyak mandi; minyak mandi tanpa obat; minyak parfum; minyak
peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; parfum; pasta gigi; produk sabun; produk wewangian; sabun beraroma; sabun
cuci; sabun cuci tangan; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wangi; sabun-sabun; sampo; sediaan pembersihan lantai;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; wewangian; wewangian alami; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036942
: 02/06/2021 23:02:50
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SO FRESH LIVING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Krim obat herbal; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau
medis; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Obat tradisional untuk
daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal
dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin,
minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep
untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; balsem analgesik; balsem yang
mengandung obat; ekstrak herbal obat; jamu tolak angin; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; losion untuk
keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat
obat; minyak terapi untuk kesehatan; multi-purpose analgesik balm obat; obat dan salep herbal; obat luar berbahan baku
herbal; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan untuk mengobati masuk angin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036943
: 02/06/2021 23:06:26
:
: VICTOR CANDRA.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TIRAM NO. 18 RT. 014 RW. 007 KEL. IRING MULYO, KEC. METRO TIMUR,
Kota Metro, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PEMANDANGAN PESAWAT + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Biru, Putih, Coklat, Krem dan Hitam
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036944
: 02/06/2021 23:07:46
:
: VICTOR CANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TIRAM NO. 18 RT. 014 RW. 007 KEL. IRING MULYO, KEC. METRO TIMUR,
Kota Metro, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAGA MERAH MANIS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Merah, Merah Muda, Putih, Jingga, Biru dan Hitam
: 30
: ===Beras===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 312 dari 769

===Beras===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036945
: 02/06/2021 23:09:20
:
: VICTOR CANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TIRAM NO. 18 RT. 014 RW. 007 KEL. IRING MULYO, KEC. METRO TIMUR,
Kota Metro, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAHKOTA BUAH PISANG SPESIAL + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Putih, Merah, Biru, Kuning Emas, Hitam dan Coklat
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036946
: 02/06/2021 23:27:10
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WINGSCARE MASKITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; 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 untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036947
: 02/06/2021 23:32:19
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WINGSCARE MASKER KITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; 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 untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021036948
: 02/06/2021 23:34:59
:
: HENDY TANNADY

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 313 dari 769

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pasar Minggu RT. 007/RW. 001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Seiso NLP International
: Seiso NLP International merupakan suatu penamaan, sedangkan NLP singkatan dari Neuro Linguistic
Programming

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, merah dan hitam
: 41
: ===Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan
penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Jasa Pendidikan; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa pendidikan bisnis;
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; Layanan edukasi
psikologi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Menyediakan kursus
pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan,
inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Riset
yang terkait dengan bidang pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposiumsimposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan
periklanan, pemasaran dan bisnis; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan;
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; kursus pelatihan dalam perencanaan
strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; layanan instruksi dan pelatihan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
melakukan kursus korespondensi; memimpin kelas; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar,
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan;
mengatur seminar pendidikan; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan video pembelajaran online yang tidak
dapat diunduh di bidang keuangan; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan di bidang perencanaan media
strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan kongres;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036949
: 02/06/2021 23:37:22
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WINGSCARE SAFE COMFY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; 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 untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036950
: 02/06/2021 23:43:02
:
: PT WINGS SURYA

Alamat Pemohon

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 314 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WINGSCARE COMFY MED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; 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 untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036951
: 02/06/2021 23:56:49
: 018440541 26/03/2021 EM
: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

Alamat Pemohon

: Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16, 18, 35, 20, 24, 9, 25, 14
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari
kertas atau kardus; bantalan stempel; barang cetakan; buku pencatat [alat tulis]; foto-foto [dicetak]; kantong [amplop, kantong]
dari kertas atau plastik, untuk kemasan; keperluan kantor, kecuali furnitur; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari
bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas label gantung; kertas-kertas kemasan; klip uang;
label gantung dari kardus; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penghapus karet; stiker===
===Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas-tas; koper dan tas bepergian; kulit dan
imitasi kulit; payung dan payung matahari===
===Jasa konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa ritel atau grosiran; Konsultasi bisnis profesional;
Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Mempersiapkan materi iklan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan
promosi dan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; analisis kecenderungan
busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; distribusi barang promosi; distribusi
iklan dan pengumuman komersial; iklan; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; jasa pemasaran;
jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; konsultasi manajemen bisnis; layanan pemesanan melalui
pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; manajemen bisnis gerai ritel; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pembuatan materi iklan; penataan etalase toko; penyewaan ruang iklan; promosi
penjualan===
===Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal; furnitur, cermin, bingkai foto; gantungan untuk pakaian;
kerai dan tirai jendela dalam ruangan; label plastik; layar berdiri; sangkutan jas bukan dari logam; selimut untuk pakaian
[lemari pakaian]; tirai jendela; wadah kemasan dari plastik===
===gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk tangan dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kain tenun; linen
tempat tidur dan meja; saputangan tekstil; selimut tempat tidur===
===Bagian-bagian untuk kacamata; Kasing telepon selular; Kotak untuk pengeras suara; Kunci web USB; Rak penyimpanan
CD, bukan furnitur; Speaker audio pintar; aparatus memori; aplikasi seluler; bel alarm, listrik; buku catatan digital; case untuk
perangkat penyimpanan musik; earphone; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film video;
headphone; headphone in-ear; headphone nirkabel; headphone peredam bising; headset tanpa kabel untuk smartphone;
headset telepon; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; jam tangan pintar; kacamata; kasing untuk
laptop; kotak kacamata; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca
mesin; label yang dikodekan secara magnetis; memori elektronik; mikrofon; mikrofon untuk perangkat komunikasi; pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier
dan headphone dan earphone; pembaca buku elektronik; pemutar MP4; pena elektronik; penerima data seluler; pengeras
suara; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; podcast yang dapat diunduh; publikasi elektronik
yang dapat diunduh dalam sifat majalah; speaker nirkabel; speaker portabel; tas disesuaikan untuk laptop===
===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; dasi; jubah mandi; pakaian dalam; pakaian renang; pakaian tidur; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
penutup kepala; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sarung tangan; sepatu; stoking; syal; syal dan jilbab===
===Jam dan arloji; Kotak arloji; jam alarm; kancing lengan kemeja; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); logam mulia dan
paduannya; perhiasan===

740

540 Etiket

Halaman 315 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036952
: 03/06/2021 05:17:47
:
: Ratna

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: City Ressort Residence Cluster, Malibu, blok H No. 11A, RT/RW : 007/014,
Kel/Desa : Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIMINZHAI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Langit, dan Putih
: 5
: ===Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Suplement, Obat tradisional, ObatObatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk
Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar
lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat,
kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis,
makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah,
obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam,
pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; obat dan salep herbal; obat salep bibir; salep anti-gatal [antipruritik];
salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi; salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit
sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri
untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep
ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan; salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok;
salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036953
: 03/06/2021 05:37:52
:
: Kusnadi

540 Etiket

: Jl. Aditiyawarman, RT. 016, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota
Jambi, Kota Jambi, Jambi
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dua Walet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan
pertanian; 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 plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tempat penyimpanan
air, bukan dari logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah apung, bukan dari logam; wadah
penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah,
bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036954
: 03/06/2021 05:44:56
:
: Eko Sri Yuliadi, S.Sos, MM

540 Etiket

: Jl. Cibuni II Kav. 25, RT/RW : 007/012, Kel/Desa : Purwantoro, Kec. Blimbing
Kota Malang, Prov. Jawa Timur
, Kota Malang, Jawa Timur

Halaman 316 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: e-cookies
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold dan Hijau Tua
: 30
: ===Biskuit selai kacang; Chocolate chip cookie; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering yang mengandung tempe; Kue
mentega Denmark; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Roti sayuran (vegan); Wafer
(kue); biskuit gula; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; kue adonan goreng; kue
almond; kue beras; kue buah; kue coklat; kue es; kue gandum; kue gulung telur; kue jahe; kue keberuntungan; kue kering
berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue mentega; kue sereal; kue wafer berlapis cokelat; kue yang mengandung
larva serangga; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; spiced cookies (kue kering); wafer
gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036955
: 03/06/2021 05:48:37
:
: Kusnadi

540 Etiket

: Jl. Aditiyawarman, RT. 016, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota
Jambi, Kota Jambi, Jambi
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAS*TER Master-nya Tangki
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan
pertanian; 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 plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tempat penyimpanan
air, bukan dari logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah apung, bukan dari logam; wadah
penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah,
bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021036956
: 03/06/2021 05:55:54
:
: Ali Suteja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Mutiara A-21, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIKI CITARASA INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Makanan berbahan dasar tepung; bumbu masak; kerupuk; kerupuk ikan; kerupuk
singkong; kerupuk udang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021036957
: 03/06/2021 05:57:34
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 317 dari 769

730

740

Nama Pemohon

: Kusnadi

Alamat Pemohon

: Jl. Aditiyawarman, RT. 016, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota
Jambi, Kota Jambi, Jambi
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ME*TRO TANGKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 20
: ===tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan
pertanian; 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 plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tempat penyimpanan
air, bukan dari logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah apung, bukan dari logam; wadah
penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah,
bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036958
: 03/06/2021 05:57:46
:
: Eko Sri Yuliadi, S.Sos, MM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cibuni II Kav. 25, RT/RW : 007/012, Kel/Desa : Purwantoro, Kec. Blimbing
Kota Malang, Prov. Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: e-koffie
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Gold
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi
yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman
Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer
yang tidak mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;

740

Halaman 318 dari 769

pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk
kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma,
biji kopi, makanan ringan mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036959
: 03/06/2021 06:04:55
:
: Eko Sri Yuliadi, S.Sos, MM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cibuni II Kav. 25, RT/RW : 007/012, Kel/Desa : Purwantoro, Kec. Blimbing
Kota Malang, Prov. Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Soo Bakso
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 29
: ===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; Sup bakso
matzo; Tahu Bakso; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036960
: 03/06/2021 06:56:31
:
: Ubaidilah, SE.I

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Buana Pesanggrahan Nomor 10 BCI, Rt/ Rw :003/014, Kel. Cinere, Kec.
Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JagaLilin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam, kuning, coklat
: 41
: ===Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih,
merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara;
Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Kursus-kursus pendidikan
melalui internet; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
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; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar,
buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; layanan pendidikan, khususnya,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran,
jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; melakukan
kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif;
menyediakan kursus pengajaran online; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan
multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah,
jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penyelenggaraan kursus pembelajaran
jarak jauh; produksi podcast; produksi podcast video; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; publikasi buku
elektronik online; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi materi multimedia secara online; publikasi
online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi online surat kabar elektronik; publikasi panduan
pendidikan dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021036961
: 03/06/2021 07:23:23
:

540 Etiket

Halaman 319 dari 769

730

Nama Pemohon

: Antonius Lim

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bisma 16 Blok C10 No. 57 RT/RW 007/009 Papanggo, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YFJ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 21
: ===Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; botol air terjual kosong; botol air untuk
sepeda; botol air, kosong, untuk sepeda; botol minuman; botol olahraga, kosong; gelas kertas atau plastik; gelas plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036962
: 03/06/2021 07:37:18
:
: PT. AKAS KARYA MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA PAMULANG BLOK CH 8/39, RT.008, RW.017, KEL. PONDOK BENDA, KEC.
PAMULANG, KOTA. TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten,
000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Opdiza Furniture simply elegant
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, hitam, putih.
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabotan luar ruangan;
furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gantungan handuk [furniture];
kursi [perabot]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari [perabot]; lemari indeks [furniture];
partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; 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 kantor; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036963
: 03/06/2021 07:47:02
:
: ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

: Floor 1 and 2, No. 221, Qianjin 2nd Road, Tanzhou Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China.
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YUNTENG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Baterai; Dudukan untuk peralatan fotografi; LAMPU BLITZ; Tas untuk
kamera dan peralatan fotografi; daun jendela [fotografi]; filter fotografi; headset; kabel data; kamera [fotografi]; kasing untuk
kamera dan peralatan fotografi; kotak untuk peralatan fotografi; lentera ajaib; peralatan proyeksi; rak pengeringan [fotografi];
sarung pelindung untuk smartphone; senter [fotografi]; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tempat
(holders), ban lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat
elektronik seluler; tongkat selfie [monopod genggam]; 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; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tutup pelindung
untuk smartphone===

Halaman 320 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021036964
: 03/06/2021 08:13:00
:
: PT. VANILA INDO KATERING

540 Etiket

: Vanila Catering Tower, Komplek Ruko Cimanggu Grande RT 03 / RW 015 Kedung
Waringin Tanah Sareal Bogor , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16164
: Triayu Ratna Dewi S.H., M.H.
: TRIAYU DEWI PATENT, Komuna Space Metropolitan Tower lantai 13 A, Jl. RA
Kartini TB Simatupang Kav 14 Cilandak Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VANILA CATERING By Vika
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning emas. coklat, hitam
: 43
: ===Penyediaan katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa katering bisnis; jasa
kontrak untuk katering; pemesanan jasa katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036965
: 03/06/2021 08:13:45
:
: TARSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DERIK, RT.002/RW.001, DESA DERIK, KEC. SUSUKAN , Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JARAJAN SKIN CARE
: JARAJAN SKIN CARE = Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANYE, PUTIH, HITAM, KUNING
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

740

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; 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 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 menghapus make-up; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; 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; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; 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 Mandi; Sabun cair wajah; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; 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); Spray wajah (kosmetik); Tisu
penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran
[perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aromatik [minyak esensial]; astrigen
untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
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kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi dibasahi; 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 pasta gigi; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan pembersih; cairan pembersih
untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; 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; cat krom; cat wajah; cologne setelah
bercukur; concealer wajah; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam
bentuk pil; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; esensi badian; esensi
mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi
tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak;
gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel setelah
dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; 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; glitter kuku; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit make-up; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-shave (non-obat);
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim
aromaterapi; krim boot; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah
dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; 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 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 pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim 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; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk mandi; 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; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; 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 pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; 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;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk
wajah dan tubuh; mandi busa bayi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan
kulit; masker kecantikan; 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 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; 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
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preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; 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 kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak wajah; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut;
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur
tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker
untuk keperluan kosmetik; paket wajah; parfum cair; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur;
pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih karpet
dengan pewangi; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral
untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar
nafas; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial;
perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau;
perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit selfadhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam
bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer
make-up; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah
[kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; 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
lidah buaya; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh tanpa obat;
sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal
untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi
busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan untuk
keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan
pribadi; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; 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 nonobat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan
perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku;
sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir sepatu
dan krim; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
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wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa
obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas
menyegarkan; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; 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; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; tips kuku;
tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; udara bertekanan
kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna pipi; wewangian alami;
wewangian kayu cedar; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036966
: 03/06/2021 08:15:17
:
: YULIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SONAYAN RT/RW. 012/006 DESA. NGAREN KEC. PEDAN, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP MANJUR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HIJAU, ORANYE, COKELAT, PUTIH
: 30
:
===Adas manis bubuk; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue
tradisional); Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal;
Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Ekstra herbal (bumbu); Es Kelapa Muda Asam Manis; Es kristal; Es silinder;
Es untuk minuman penyegar; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir untuk makanan manis; Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle);
Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap manis; 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; Kue-kue; Madu
untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Mie; Minuman beras
kencur; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman karamel;
Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; Muffins; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Olesan manis
(madu); Pala Manis; Panettone (roti manis); Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Roti
manis; Roti manis isi; Roti tawar manis; Sambal pedas manis; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; 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 dan teh herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh
herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh, termasuk teh
herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; acar manis [bumbu]; adas manis; adonan kue beku; agave
nectar [pemanis alami]; air madu; almond manis; bagel multigrain; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan pengganti
marzipan; bar muesli; bawang putih cincang [sambal]; biskuit manis; biskuit yang tidak manis; blackstrap molasses [pemanis
alami]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum;
bubur manis; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran muffin; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; cokelat tanpa
pemanis; cokelat yang mengandung susu; coklat setengah manis; date nectar [pemanis alami]; dekorasi marzipan untuk kue;
es krim tanpa-susu; es serut dengan kacang merah manis; gandum, diolah; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; glasir
madu treacle untuk ham; gula gula non-obat; gula kayu manis; gula kelapa [pemanis alami]; gula madu herbal; gula manis
rebus; gula muscovado; gula pastilles (manisan); gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); havermut; herbal kering untuk
keperluan kuliner; infus herbal; infus mint; kapsul yang mengandung infus herbal; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis
tanah; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kue basah; kue buah; kue
gandum; kue kering beku; kue millet; kue muffin; kue nougat; kue pastry; kue pretzel; kulit pai meringue; 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 mustard; 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 beku yang
terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup
gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan siap saji berbahan dasar mie; manisan terbuat dari minyak wijen;
marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); meringues (kue);
microwave popcorn; mie yang mengandung larva serangga; mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar
teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari
dedaunan pohon mate; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman wedang
jahe; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly];
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molase untuk makanan; moster; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nerikiri [gulagula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat bar; nurungji
[kerak nasi hangus]; pandoro [roti ragi manis]; pasta kacang miso; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis
alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; perasa herbal, selain minyak
esensial, untuk minuman; 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 asam manis; saus madu mustard;
saus maple (salad); saus mustard madu; sayatan madu untuk ham; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk
digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; serpihan Oat; sirup agave [pemanis
alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup
molase untuk keperluan kuliner; sirup topping maple; snack bar berbasis muesli; songpyeon [kue beras berbentuk setengah
bulan dengan isian manis atau semi-manis]; stevia [pemanis alami]; sushi norimaki; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet
madu herbal [permen]; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau nanah mint; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung
kacang; tepung kacang hijau; tongkat kayu manis; topping marshmallow; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari
nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yohkan [batangan pasta jeli manis]===
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Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036967
: 03/06/2021 08:16:01
:
: Luvita Rohma Lisa

540 Etiket

: Jalan Danau Sarangan Atas F6 B19, RT. 007 RW. 012, Kelurahan Sawojajar,
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65139., Kota Malang, Jawa
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Naturbe
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Turquoise, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat);
Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion,
gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung
obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse),
penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Bantal mata mengandung pengharum; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk toilet; Busa pencuci wajah; Cairan harum untuk tubuh;
Cologne bayi; Dispenser pengharum ruangan; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit;
Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; 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; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim
bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim 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; Larutan pembersih muka;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Make up remover krim; 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
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untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih poripori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; 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; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit non medis; Pembersih toilet; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pengawet kulit (poles);
Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pensil untuk bibir; Perangkat dan set
hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; 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; Pomade bibir; Produk
kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk-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;
Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun
penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Scrub bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah;
Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pelembab untuk kulit; 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 kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet
tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk mencoklatkan kulit; 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 kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); 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; 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;
Tissue wangi basah; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; air toilet biasa; air
toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit
plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi
simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya
berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; cologne setelah bercukur; colognes, parfum
dan kosmetik; concealer wajah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk penggunaan
pribadi [wewangian]; deterjen mangkuk toilet; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak
bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan
kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; gel dan minyak kecantikan [kosmetik];
gel kecantikan; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel mandi, krim dan minyak; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; hidrator kulit; ionone [wewangian]; jel dan krim untuk mandi shower; kain
atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kapas kecantikan; kaus kaki diresapi dengan
krim pelembab kosmetik; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan
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pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis
untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat,
losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara
untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner bibir; kondisioner
kulit; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk
merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (nonobat); 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 [nonobat]; 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 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; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lilin bahan kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; 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 pelembab stimulasi nonobat untuk kulit; 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; 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 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 masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar
bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk
wajah dan tubuh; 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
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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; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kosmetik untuk kulit; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; 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;
mousse perawatan kulit; 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; 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 untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; 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; 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; pembentuk garis bibir;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah;
pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu
krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral bibir;
pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pengharum ruangan; pengkilap bibir; pensil untuk bibir; penyegar kulit;
penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; 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); 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 untuk keperluan toilet; poles untuk kulit; potpourris [wewangian]; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan
kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk
wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rias
wajah; sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun toilet; sabun untuk
bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik
untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam
untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di
bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik,
shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah;
sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi 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 rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik,
yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan
tubuh; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan
tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk kulit;
sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa
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obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; 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 wajah kosmetik; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; 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 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, merawat dan memperindah
kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan
rambut; 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 simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi
noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk
kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik 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; 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; semir
sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk
tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu
wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang
telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi
dengan sediaan perawatan kulit; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan
senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; topeng kulit kepala; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036968
: 03/06/2021 08:21:28
:
: PT. SEJUK SEGAR SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAIDI RAYA LT. 3A NO. 38, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRAJA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, putih, hitam
: 32
: ===air mineral; air mineral [minuman]; air minum dalam kemasan===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036969
: 03/06/2021 08:33:00
:
: ARTHUR TROY ADHIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki II Blok K 2/30 RT/RW. 008/009, Kel. Kembangan Utara, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GLAMIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan kimia
sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Balsem kecantikan; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; 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); Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Eyeliner; Fondation yang lembut; 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; Gincu; Highlighter badan kosmetik; Highlighter kulit (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; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Korektor warna
bibir; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; 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
yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek
(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim pelembab; 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 mengencangkan kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lip tint (pewarna bibir);
Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum;
Losion menghapus make-up; 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; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion perawatan kulit dan
preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker pelembab kulit; 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); 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 untuk pijat; Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum,
eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih anti-penuaan; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih serba guna; Pembersih toilet;
Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Pensil highlighter (kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan
perawatan tubuh; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; 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 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; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun
Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun cair badan; Sabun cair
wajah; Sabun cream; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka;
Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan
dan kosmetik; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk
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tubuh; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan wajah; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
manikur kuku; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaansediaan 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);
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tisu penyerap untuk wajah; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada 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; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak
esensial]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat;
basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; bedak; bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit
kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak rambut; 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;
bronzer kulit; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
busa pembersih; busa pembersih kulit; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); butiran pembersih wajah; cairan
pembersih; cairan pencuci; cat kuku (kosmetik); celak mata; 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; cuci masker; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye
primer); deodoran untuk manusia; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring
cair; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan
rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; eau de parfum; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih
pori; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
formula anti-kerut; foundation; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelindung rambut; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pewarna alis; gel rambut; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel,
powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; highlighter (kosmetik); isi ulang aroma untuk
dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; 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; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna
rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dan 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 fungsional adalah
krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik];
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik;
krim creambath; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit tabir surya; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelurus rambut; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik];
krim penghalus kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; 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 untuk
keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati;
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; kulit mengklarifikasi;
kutek kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pengelupasan untuk
wajah; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion wajah; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk tubuh; 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 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 perawatan wajah dan
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tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; 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 menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up
untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker
pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tangan untuk perawatan
kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak aromaterapi; minyak
aromatik untuk mandi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak
lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak-minyak perawatan
kulit; mousse perawatan kulit; mutiara mandi; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet perona
mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta pemutih gigi; patch
jerawat kosmetik; pelembab; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab
setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem
untuk badan dan kulit; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih kamar mandi; pembersih kulit; pembersih rumah tangga; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih ketiak; pemutih selakangan;
pengeras kuku; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
noda; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil
kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyegar kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan rambut
keratin; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perona mata; perona pipi; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat
dan membersihkan kulit; 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 perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh;
rias wajah; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci; sabun
cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim;
sabun krim tubuh; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun toilet; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wangi; sabun-sabun; scrub kaki; scrub krim
tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan;
scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
scrub wajah; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; 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 pemeliharaan
kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan mencuci
rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pencuci piring; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; 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, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar
mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; 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 menghapus manikur; 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 bulu mata; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi
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nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan dengan
pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan rambut; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum 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; strip napas menyegarkan; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari
pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir
surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik;
tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; toner wajah; toner wajah
kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna pipi; wax rambut; wewangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan
: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
: Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: unicharm pet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 21
: ===Pengki; Toples Kaca; akuarium dalam ruangan; alat pengepel; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat
penyiram; baki sampah untuk hewan peliharaan; bantalan liner sekali pakai disesuaikan untuk kotak kotoran hewan; bendabenda dekoratif [ornamen] terbuat dari kaca; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; cangkir; kaca, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca bangunan; kain pembersih [lap]; kain pemoles; kain spons untuk
dibersihkan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; keramik untuk keperluan rumah tangga; kotak kotoran kucing;
kotak sampah untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kuas, kecuali kuas cat; lap
debu; limbah kapas untuk dibersihkan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; ornamen yang terbuat dari
kristal; ornamen yang terbuat dari tembikar; panggangan [peralatan memasak]; papan kaca; papan setrika; pembakar dupa;
pembakar parfum; pengocok karpet [instrumen tangan]; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, nonlistrik; peralatan kosmetik; perangkap serangga; pohon sepatu; rambut untuk kuas; sapu; sarung tangan untuk keperluan
rumah tangga; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sikat mandi; sikat untuk
membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sisir; tembikar; toples penyimpanan makanan; vas bunga; wadah berisolasi
panas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036970
: 03/06/2021 08:51:00
:
: UNI-CHARM CORPORATION

: DID2021036971
: 03/06/2021 08:59:00
:
: LIM BI FENG

540 Etiket

540 Etiket

: KOMP PERMATA ANCOL G NO/01 , KEL. PADEMANGAN BARAT, KEC.
PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QueenMask
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 10
: ===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; 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
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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 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; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036972
: 03/06/2021 09:02:48
:
: PT. PANCA NIAGA GEMILANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MANUKAN INDAH XI BLOK 19-M/12-A, RT/RW 011/003, KELURAHAN MANUKAN
KULON, KECAMATAN TANDES, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60185
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SARIGADING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, KUNING, HIJAU TUA DAN HIJAU MUDA
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Kedai; Penyediaan katering; Warung makan; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036973
: 03/06/2021 09:04:20
:
: Gede Deny Kharisman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Callia Unit 1103-11/CL/03 Jl. Perintis Kemerdekaaan Raya Rt/Rw
002/016, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENCARUM + LOGO
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, abu-abu tua
: 30
: ===Biji kopi; Ekstrak rempah-rempah; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Hasil produksi Madu; Kakao; Kakao dan kopi
buatan; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi jahe; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Madu untuk Makanan manusia;
Makanan berbahan dasar madu; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman
berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal;
Papeda; Seduhan dari rempah-rempah; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh herbal daun kelor; Teh latte; Teh lemon; biji
cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat
untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk kakao instan ; bubuk teh instan; campuran cokelat panas;
campuran kopi; campuran untuk membuat teh; cappuccino; cengkeh [rempah-rempah]; cokelat; cokelat yang mengandung
susu; coklat hitam; coklat panas; gula; gula aren; gula bubuk; gula cair; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; kacang
dilapisi gula; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,
terisi; kapsul teh, diisi; karamel [permen]; kayu manis [rempah-rempah]; keping cokelat; kopi; kopi beku-kering; kopi buatan;
kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi susu instan; kopi yang belum dipanggang; krim karamel; lada; madu
Manuka; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbasis chamomile; minuman biji
kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat dengan susu; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan berbahan dasar
kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; rempahrempah; rempah-rempah bubuk; sirup cokelat; teh; teh atau kakao; teh bubuk; teh celup; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh
rosella; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036974
: 03/06/2021 09:10:06
:
: PT Abuki Jaya Stainless Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12530, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: emaskita
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, abu-abu perak, dengan latar putih
: 36
: ===Jasa perdagangan emas melalui aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online;
perdagangan emas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036975
: 03/06/2021 09:12:10
:
: RESTU HIDAYAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KEPONGGOK TR.001/RW.003, KELURAHAN WIRASANA, KECAMATAN
PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 53318
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kombinasi rose gold dan hitam
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak
wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat
kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Toner cair (Kosmetik); kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
wajah; lotion kecantikan; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi cair; sabun wajah; serum kecantikan;
shampo rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AvenidaAutonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia) Spain
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIDROFEROL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan vitamin D===

740

: DID2021036976
: 03/06/2021 09:12:34
:
: FAES FARMA, S.A.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036977
: 03/06/2021 09:17:38
:
: THIO HOK LIANG, YANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Indraloka Raya No. 46 Rt: 007 Rw: 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan
Grogol Petamburan,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN DURIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Cokelat, Abu-abu, Hijau, Hitam, Putih.
: 43
: ===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; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran dengan layanan
makan sepuasnya; jasa kafe; jasa penyediaan kedai buah; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021036978
: 03/06/2021 09:22:27
:
: DANIAL HADI RUKMANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gandok, Sempu RT.005/RW.025 Kel./Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55584
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AB-2
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
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(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
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keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan
kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
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mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036979
: 03/06/2021 09:24:04
:
: PT Abuki Jaya Stainless Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12530, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KENCANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas dan putih
: 14
: ===perhiasan emas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036981
: 03/06/2021 09:27:50
:
: mahendra bintang lairtispangau

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: nusukan , kec. banjarsari 006/011, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57135
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sliminology
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda terang, putih, hijau, merah bata,
: 5
: ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; kapsul pelangsing; obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan
pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); teh pelangsing untuk
keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036982
: 03/06/2021 09:28:19
:
: PT WAHANA GULA INVESTAMA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. BRIGJEN KATAMSO NO 10 B PALMERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11420
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAHANA GULA INVESTAMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN KUNING EMAS
: 30
: ===gula kristal putih; gula mentah; gula pasir; gula tebu pasir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036983
: 03/06/2021 09:38:18
:
: PT Abuki Jaya Stainless Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB. Simatupang No.1, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12530, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KENCANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas dan hitam
: 14
: ===perhiasan emas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036984
: 03/06/2021 09:38:46
:
: Yuniadhi Satria Kusumah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tripang No.6 RT.006 RW.007 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZURALOCAL ARTWORKS + LOGO
: AZURALOCAL ARTWORKS = Hasil Karya Seni

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kotak Biru
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Kaos tanpa lengan; Kemeja Hawaii; Pakaian; T-shirt cetak; T-shirt dengan
logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Topi kupluk; alas kaki; baju olahraga; blus
lengan panjang; cardigan; celana kasual; celana panjang; celana pendek denim; ikat pinggang; jaket [pakaian]; jaket bomber;
jaket denim; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket wol; jeans biru; kaos; kaos polo; kaus kaki; kemeja; kemeja berkerah;
kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; mantel; mantel kulit; overshirts; pakaian; pakaian denim; pakaian santai;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sandal
kulit; sandal pantai; sepatu; sepatu bot *; sepatu gunung; sepatu kulit; sweater katun; syal; topi; topi pantai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036985
: 03/06/2021 09:47:47
:
: PT. SATU HATI WILWATIKTA

540 Etiket

: MTH SQUARE LT. 3A BLOK 03A-08. JL. OTTO ISKANDAR DINATA . KEL.
CIPINANG CEMPEDAK - KEC. JATINEGARA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATU HATI DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 39
: ===jasa pengiriman makanan; transportasi dan pengiriman barang; transportasi makanan yang didinginkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan
: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
: Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: unicharm pet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 31
: ===Alas kotoran kucing; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan
hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Makanan ternak; [pasir sampah] aromatik untuk
hewan peliharaan; benih-benih; biji-bijian yang belum diolah; biskuit anjing; buah dan sayuran segar; hewan hidup; kertas
pasir [sampah] untuk hewan peliharaan; kue kacang untuk hewan; kunyah-kunyahan untuk binatang; lembaran kertas yang
diampelas untuk kotak kotoran hewan peliharaan; makanan hewan; makanan ternak; minuman untuk hewan; pakan yang
diperkaya protein untuk pakan hewan; pohon-pohon palem; sampah binatang; serutan kayu untuk alas tidur binatang; serutan
kayu untuk kotoran hewan; tanaman dan bunga alami; telur ulat sutera; telur untuk menetas, dibuahi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036986
: 03/06/2021 09:48:33
:
: UNI-CHARM CORPORATION

: DID2021036987
: 03/06/2021 09:49:39
:
: Cipto Liusman

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kapuk Muara Nomor 17, RT 010 RW 004, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHICOTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,
espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang
dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; bagian dan perlengkapan untuk
alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga
lengkungan dan sisipan sepatu; sandal plastik; sepatu karet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036988
: 03/06/2021 09:50:01
:
: Shenzhen Fulsun Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: Suite A3709-3711, Zhongguan Times Square, No.4168 Liuxian Road, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Budhi Ghama S.H.,M.H.,
: Jalan Cikatomas I Nomor 27A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FULSUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 34
: ===asbak untuk perokok; filter rokok; korek api; kotak rokok; kotak tembakau; pemantik untuk perokok; rokok elektronik; rokok
yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau pipa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021036989
: 03/06/2021 09:53:33
:
: OMAR SYARIEF SMITH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALIBATA UTARA II NO 42 , PANCORAN , Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Body Map
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Krim pelindung sinar UV; Sabun Batang; Sabun cair badan; Sabun untuk muka; bedak; body
lotion untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim wajah; lipstik; masker kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan
kosmetik; parfum; sabun cair; scrub krim tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan rambut; serum kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036990
: 03/06/2021 09:57:55
:
: Indra Sanjaya Chandra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PROF DR SATRIO KAV 18, DENPASAR RESIDENCE TOWER UBUD #12-BC,
JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Shopidara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan hitam
: 35, 25
: ===Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran

740

secara online; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran
secara online; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan
yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Toko pakaian ritel;
iklan online pada jaringan komputer; iklan televisi; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk pakaian; 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 grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan
pakaian; 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; organisasi pameran dan
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran media sosial; pemasaran online; promosi penjualan untuk
orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses administrasi pesanan pembelian yang
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dilakukan melalui telepon atau komputer; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki;
toko ritel online dalam bidang pakaian===
===Pakaian wanita; pakaian pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021036991
: 03/06/2021 09:58:36
:
: Nita Susilawati

540 Etiket

: Jalan Kebon Nanas Utara 2 No. 4, RT. 008 RW. 004, Kelurahan Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 13340., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
: 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.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MENIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bandana anakanak; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Muslim; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Daster anak-anak; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat
kepala agar tidak berkeringat; 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 anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak;
Kaftan; Kain gurita bayi; 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;
Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; 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; Kun (Rok Bagian Bawah); Masker penutup mata untuk tidur; Meukasah (Baju);
Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; 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 jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur
dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket,
kancing; Pakaian wanita jeans; 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, 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),
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jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Penahan kaos kaki; 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; 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 anak-anak; Sarung batik; Sarung tangan bayi; Sileuweu (Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala];
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); 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; Tshirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing;
T-shirt sablon; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala);
Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan
lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi 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); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki bayi; alas kaki
untuk anak-anak; artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan rajut; atasan untuk
anak-anak; babushkas [selendang kepala]; 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 (tshirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur;
baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut
(pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju
untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; bandana [syal]; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek
batik; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; capris denim; 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 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; 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; chemisettes
[bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; gamis; 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; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hakama
[rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; 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;
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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; jeans biru; jepret
baju selangkangan untuk bayi dan balita; jilbab; juban [kaus untuk kimono]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain oto untuk anakanak; kain tadah liur bayi; 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; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki antikeringat; 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); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah;
kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja
kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja
turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemejajacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketuk celana; koshimaki
[kaus untuk kimono]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kuk baju; lacak jaket; lapisan jaket;
legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi;
mantel denim; mantel rok; masker tidur; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju;
miters [topi]; nemaki [jubah tidur Jepang]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; overshirts; pakaian (jaket)
memancing; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan
celana untuk yoga; pakaian denim; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian olahraga muslim; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anakanak; 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, 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; 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,
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); pengikat kaus kaki;
penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa;
piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi; 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; sandal bayi; sandal
untuk anak-anak; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot yang memiliki
tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu dan sepatu bayi; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk
menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria, wanita dan anakanak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan rok; skort denim; stoking dan celana ketat
tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal
renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tanaman denim;
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; tutup kepala anakanak; 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; ushankas [topi bulu];
visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036991
: 03/06/2021 09:58:37
:
: CARMELITA BINKA PUTRI AYU, AKHMAD RIZQATHA RAMADHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Anggrek Nelimurni Raya no.83-84A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Berkesah
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Abu-Abu, Ungu
: 35
: ===informasi dan konsultasi manajemen bisnis===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036992
: 03/06/2021 10:05:10
:
: Mery

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. City Garden Tower U lantai 3 No. 35, Rt.009/014 , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11730
: Agung Nugroho S.H.,
: Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SKINONSKIN RADIANCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Poly Hologram
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat);
Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion,
gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung
obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse),
penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot;
Deodorant stick; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih
kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); 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 untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; 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; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang
diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi
dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; 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
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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 kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up
remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam;
Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih kulit non medis; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih
wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pengawet kulit (poles); Penguat kuku dan pembersih
cat kuku; 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; Produk
kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan 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 nonobat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun mandi; Sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun 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 wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar
untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kosmetik 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 selsel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; 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 kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; 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; Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih
wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan
pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit
Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum kulit berbasis hemp; Serum pengencang kulit; 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; Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; astrigen
untuk wajah tidak mengandung obat; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan
kulit; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; basma [pewarna kosmetik];
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; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk tubuh berkilau; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku
dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; concealer wajah; dasar bedak; dasar
bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk perawatan tubuh; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan
kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; gel kulit untuk mempercepat,
meningkatkan atau memperpanjang tan; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tanpa obat untuk
melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter tubuh; hidrator kulit; jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik;
kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak
wajah; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata
rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner
kulit; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
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kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk pembersih tubuh; 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, 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 antikerut 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 nonobat 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 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; kulit
mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin bahan kulit; 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 dan krim tubuh beraroma; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh;
lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya
dan krim perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; 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 wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; 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 kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker rambut dan kulit kepala;
masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
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kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak kosmetik untuk kulit;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pijat tubuh; minyak tubuh; minyak
tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan
kulit; mousse perawatan kulit; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab
untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim;
pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pencerah kulit; pencuci muka;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengawet untuk kulit [poles];
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; penyegar kulit; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; penyemprot tubuh; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik;
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); pewarna
kosmetik; poles untuk kulit; 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
pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan
tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rias wajah; sabun batangan untuk mandi; sabun
cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan
untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi;
sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun
badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel
untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa
untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di
bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa
obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah;
sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum];
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; 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 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 tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan
tubuh; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; 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 dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pemolesan untuk bahan
kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan perawatan kecantikan kulit
tanpa obat; 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 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 tabir surya untuk
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digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat
untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan
untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut;
sediaan untuk membersihkan, 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 merawat tangan dan
tubuh; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk
krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk
kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; 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; 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 kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; stiker seni tubuh; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; 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 tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan
pada kulit; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; 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 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; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021036993
: 03/06/2021 10:11:20
:
: SUGIANTO JANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalianyar IV Rt.007/002, Kel. Kalianyar, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
: Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CTW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju safari; Celana; Celana jeans; Ikat Kepala; Ikat pinggang; Jaket sablon; Kebaya; Kerudung kepala; Kopiah; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bayi; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Selop; Switer sablon; T-shirt; T-shirt
sablon; Tutup kepala; baju olahraga; baju setelan; baju tidur; blus; bretel; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana
ketat; celana olahraga; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; jaket; jaket [pakaian]; jas; kaos; kaos kaki; kaos oblong;
kaos singlet; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kimono; korset; kutang wanita; mantel; pakaian pengantin;
pakaian untuk anak-anak; pakaian wanita; piyama; rok dalam; rompi; sandal; sarung tangan; selempang; sepatu; seragam;
syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021036994
: 03/06/2021 10:18:42
:
: Ida Puspitasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Lesti no 24, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60241
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: KELLY

740

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU-ABU, COKLAT, ORANGE, PUTIH, BIRU, HIJAU
: 9
: ===Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; Wadah lensa kontak; alat pembersih lensa kontak; lensa kaca mata; lensa
kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa mata; lensa untuk memperbaiki penglihatan;
lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; tempat untuk kontak lensa; tujuan [lensa] [optik]; wadah untuk lensa kontak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021036995
: 03/06/2021 10:23:26
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yokke!biz
: Terinspirasi dari kata "yoke" yang berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (Sian) dan Hitam
: 36
: ===memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan
secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021036996
: 03/06/2021 10:27:28
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yokke!biz
: Terinsipirasi dari kata "yoke" berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (Sian) dan Hitam
: 42
: ===membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan memelihara
situs web untuk telepon seluler; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan
teknologi informasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021036998
: 03/06/2021 10:28:22
:
: PT Wedangsusu Pangan Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Tukad Batanghari Nomor : 39 Panjer RT. 000 RW.000 Denpasar Selatan Kota
Denpasar Provinsi Bali. 80234, Kota Denpasar, Bali, 80234
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOIKARASHI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah Maroon
: 30
: ===Beras; Beras organik; beras putih===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021036999
: 03/06/2021 10:31:24
:
: CV. WAERO WATER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Poros Malino No. 88 Kel. Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HSY 8+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, BIRU dan PUTIH
: 32
: ===air mineral; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037000
: 03/06/2021 10:34:33
:
: Bie Subianto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Candi Agung I/22 RT 005/ RW 001 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LITOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===Bar; Kedai kopi; Layanan kedai makan; Restoran; jasa katering; kafe; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037001
: 03/06/2021 10:40:58
:
: Aris Yulianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SADANG ASRI II NO.25-26 KOMP.JATI PERMAI RT/RW 008/006, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40243
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Coco
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Abu
: 25
: ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk
kaos kaki; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Tikim; Baju atasan
crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju renang; Baju
safari; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Bandana anak-anak; Barang-barang pakaian olahraga; Baru
(Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Blues; Blus jumbo (pakaian); Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Busana Care Cine; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang;
Celana jeans; Celana panjang untuk jalan; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana
sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Daster anak-anak; Daster menyusui; Deta
(Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; G-string; Gaun malam; Gesper; Gurita (Korset); HandeHande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala
(pakaian); Iket; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas

740
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anak-anak; Jerkins; Jubah; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain gurita bayi; Kancut; 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; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kelom; Kemeja (lengan
pendek); Kemeja Hawaii; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak
(Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Liskol; 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); 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 yoga; Pakaian Bundo Kanduang;
Pakaian Dalam (undergarments); 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 dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas
seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja
untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan
aktif; 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, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pashmina;
Peci; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut
jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Penahan kaos kaki;
Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat telinga; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan;
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 pengantin;
Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan
tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Selempang; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop
Kasut; Selubung kaki; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air;
Sepatu olahraga atau santai; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan
pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor;
Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer
lengan panjang; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk
menutup kepala; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt
lengan pendek; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; 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; Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan
Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi
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dari sinar matahari (pakaian); Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Toro (Baju
Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki 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 pria; alas kaki untuk
pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas
kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots;
ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan
berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan
dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan
untuk wanita; babushkas [selendang kepala]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu;
bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju angin; baju bayi; baju berburu;
baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju
kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi;
baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju zoot; ban lengan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana;
bandana [syal]; 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; baret; beanies; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian
bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk
wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk gym; booties untuk
mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa
strap; bralettes; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan;
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 boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita;
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana haji; celana hujan; celana jas; celana
jeans untuk anak; 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 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 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 bulu;
celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser;
celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola
replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana santai; celana snowboard; celana stretch; celana tahan
cuaca; celana tanaman; 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]; celemek kertas; 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; dasar baselayer; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datemaki [bungkus sabuk untuk
kimono]; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; garter
pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
kasmir; gaun koktail; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta;
gaun rajut; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun
untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for 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]; hal-hal lain;
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono];
haori-himo [pengencang tali untuk haori]; 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 uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; 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 jas; 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 rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell;
jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; 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, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; jas luar; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu
potong; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; 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 pembaptisan; jubah penata rambut;
jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuit; jumpsuits [pakaian];
kaftan; kaftan batik (pakaian); kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kamisol;

Halaman 354 dari 769

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; 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 olahraga; kaus kaki pergelangan
kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki;
kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat;
kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus tanpa lengan; kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian
dari pakaian]; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono];
koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya;
kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum
topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran;
kotak kaki; kurta (pakaian); lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging capri; legging menjadi celana panjang;
legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; 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 bulu; mantel bulu
tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel olahraga;
mantel pagi; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan
celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; 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, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk
berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; 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 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 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 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 kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian
lateks; 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 mode/fesyen; pakaian olah raga untuk
berkuda; 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 pria; 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 resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; 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 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
perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; 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 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 mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terbuat dari kulit; 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]; parcu; parka; pelindung kaki; pelindung ruam termal; pelisses; penghangat kaki (pakaian);
penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh;
penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penjaga ruam; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk
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perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala, termasuk topi (caps), topi
(hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot
dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; peralatan cuaca busuk;
perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir
untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan
logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak;
piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover
bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang
dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola 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
rajut; rok tabung; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi burung; rompi kulit; rompi
memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk kulit
[pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [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 tekstil; sandal bakiak; sandal
balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; 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 plastik; 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 kulit; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan
snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian];
selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; 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 berjalan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu
boot karet; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; 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 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 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 hujan; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu;
sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu mengemudi;
sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu ski; sepatu slip-on; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga
bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti
sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal
untuk wanita dan pria; sepatu yoga; seragam; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam
olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam-seragam hotel; serape;
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 untuk aktifitas 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 alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; 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; sriwal (pakaian); stoking; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; sunsuits; suspender kaus
kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kasmir; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal
wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali pengikat untuk
bakiak kayu gaya Jepang; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk
olahraga; tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; 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; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi
berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; 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 ski; topi
stocking; topi toboggan; topi top; 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; turtleneck; tutup kepala anak-anak;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutus; twinset;
unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037002
: 03/06/2021 10:41:51
:
: TCY COSMETICS CO., LTD.

540 Etiket

Halaman 356 dari 769

Alamat Pemohon

: 7F., No.130, Songshan Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Polynia and Device
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; analisis harga biaya; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); iklan online pada jaringan komputer; layanan agen ekspor-impor; organisasi
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring
bagi pembeli dan penjual; promosi penjualan untuk pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037003
: 03/06/2021 10:43:37
:
: FENDI MARIYANTO

540 Etiket

: JL. ANGKE JAYA VII GG. MAKMUR NO. 5 GH, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUNGJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Ikat kepala (pakaian); Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Sol sepatu; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bando [pakaian]; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus; bra; cardigan; celana leging; celana
pakaian; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket hujan; jas [pakaian]; jas hujan; kaus [pakaian]; kaus kaki; kemeja
[pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; manset lengan kemeja;
mantel; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit; pakaian jadi;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian renang; pakaian wol; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; rok; rok [pakaian bisnis]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; selimut dpt dipakai; sepatu; sepatu bot *; seragam
sekolah; stoking dan celana ketat tipis wanita; tali sepatu; topi; topi kertas [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037004
: 03/06/2021 10:43:59
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yokke!biz
: Terinsipirasi dari kata "yoke" berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (Sian) dan Hitam
: 41
: ===Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; menyediakan film, tidak dapat
diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan layanan studio audio atau
video; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan

740

Halaman 357 dari 769

konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037005
: 03/06/2021 10:48:04
:
: PT Mitra Transaksi Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, RT.10/RW.1, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yokke!biz
: Terinsipirasi dari kata "yoke" berarti "menghubungkan" dan kata "biz" berarti "business

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut (Sian) dan Hitam
: 9
: ===Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan
perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; 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 layanan komputasi awan
untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan layanan toko ritel; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat,
ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi,
skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pembelian barang dan jasa secara online; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan.; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; 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 komputer untuk mengotorisasi 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 perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik
portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop,
dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi,
perjalanan, dan restoran; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak];
aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; komputer tablet; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi
untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam
kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata
uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak pengembangan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021037006
: 03/06/2021 10:50:48
:
: M. SODIKIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN. JATITANI RT 12 RW 03 KREMBUNG, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATU JAGO
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

Halaman 358 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7F., No.130, Songshan Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Polynia and Device
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===astringen untuk keperluan kosmetik; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kosmetik; krim kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; parfum; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan;
susu pembersih untuk keperluan toilet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: PUTIH, BIRU , MERAH
: 30
: ===Kerupuk===
: DID2021037007
: 03/06/2021 10:52:41
:
: TCY COSMETICS CO., LTD.

: D152021037008
: 03/06/2021 10:59:58
:
: CV. WAERO WATER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Poros Malino No. 88 Kel. Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARAYU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA
: 32
: ===air mineral; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037009
: 03/06/2021 11:01:48
:
: Evelyn Karunia Laruang

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puri Anjasmoro C1/22 Kav 6 , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Reflect
: Reflect = mencerminkan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Emas/ Gold voil
: 32
: ===Air Alkaline===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037010
: 03/06/2021 11:02:20
:
: Chelsea Terriyanto

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 359 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BATUNUNGGAL INDAH ELOK II NO.73, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Terry & Co.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan hitam dengan latar belakang putih
: 25
: ===Baju atasan crop; T-shirt lengan panjang; blazer; blus [pakaian bisnis]; celana kasual; jaket panjang; kemeja lengan
panjang; pakaian; pakaian linen; pakaian santai; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; setelan celana
untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037011
: 03/06/2021 11:04:29
:
: AGUS SANTOSO, ARTHUR IMMANUEL TAMNGE

540 Etiket

: Jl. Jagalan Malang 336, Kel. Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Semarang., Kota
Semarang, Jawa Tengah
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RPUBLIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Kafetaria; Kantin; Kedai; Restoran; Tempat yang
menyediakan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan makanan dibawa pulang; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037012
: 03/06/2021 11:07:38
:
: DIAN RATNA SARI

540 Etiket

: JL. ANGKE JAYA VII GG. MAKMUR NO. 5 GH, KEL. ANGKE, KEC. TAMBORA,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WILDI.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Merah, Merah muda, Hijau, Biru, Abu-abu, Hitam dan Putih
: 25
: ===Ikat kepala (pakaian); Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan
[pakaian]; Sol sepatu; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bando [pakaian]; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus; bra; cardigan; celana leging; celana
pakaian; celemek [pakaian]; dasi; gaun [pakaian bisnis]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket hujan; jas [pakaian]; jas hujan; kaus [pakaian]; kaus kaki; kemeja
[pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; manset lengan kemeja;
mantel; pakaian [pakaian]; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit; pakaian jadi;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian renang; pakaian wol; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; rok; rok [pakaian bisnis]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; selimut dpt dipakai; sepatu; sepatu bot *; seragam
sekolah; stoking dan celana ketat tipis wanita; tali sepatu; topi; topi kertas [pakaian]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037013
: 03/06/2021 11:10:03
:
: AMINUDDIN SIHOMBING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUNGA SAKURA KOMPLEK GRIYA ASAM KUMBANG BLOK A NO. 72, RT/RW
000/000, KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN, KELURAHAN TANJUNG SELAMAT,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FALSE9
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===baju olahraga; celana olahraga; jaket olahraga; kaos sepak bola; kaus kaki olahraga; sepatu olahraga; seragam
olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021037015
: 03/06/2021 11:23:11
:
: Fahrizal Emir

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Trunojoyo VII RT.03 RW.01 Kel. Pejagan , Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOZAKANA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 29
: ===Kacang mete panggang; keripik kentang; keripik pisang; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037016
: 03/06/2021 11:31:17
:
: Audrey Theola Wiryawan

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Tanah Abang III/11, RT/RW:002/004, Kelurahan Petojo Selatan,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
15157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AUDREY THÉOLA Prêt-à-Porter
: AUDREY THEOLA Siap Pakai

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18, 25, 26
: ===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; 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 tiket;
Dompet untuk uang logam; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Kotak dari kulit
atau kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi; Pembawa jas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Ransel; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; 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

740
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penyusun bagasi mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas
Kulit; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berpergian dari kulit; 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 dokumen; 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 kosmetik; Tas lipat berbahan kain; 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 selempang; Tas sepatu untuk perjalanan;
Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan kecil; Tas tangan santai; 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 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 kartu
[dompet]; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; barang
bawaan adalah tas; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet
[tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia;
dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit dari kulit;
dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet
koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kosmetik; dompet kulit; 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
serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang
di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang
dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia;
eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi
yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; kalung anjing; kalung untuk anjing; kalung untuk hewan
peliharaan; kalung untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (tas) anti
air; kantong gendongan bayi; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kasing kartu kredit
[dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; koper berpergian; kostum untuk hewan; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi;
kotak make up; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; 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]; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan];
pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan;
pembawa hewan peliharaan; pemegang koin dalam bentuk dompet; pengantin; penutup kain untuk tas travel; perlengkapan
untuk bepergian; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; 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;
sepatu anjing; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; tas; tas (trunk) bepergian; tas
[amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas akhir pekan; 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 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
buku; tas buku sekolah; tas bumbags; tas crossbody; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam
mulia; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jinjing; tas
jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk
membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; 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 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 kotak rias; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas
kulit, koper, dan dompet; tas kunci; 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 pantai; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas perhiasan dari bahan tekstil
[kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; 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 sepatu untuk perjalanan; tas serut; tas spons; 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 [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 terbuat dari
bahan plastik; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk
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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 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
(pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat
dokumen bisnis; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu
kredit dari kulit; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu panggilan;
tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual
kosong; tempat lipstick dari kulit; tempat untuk kunci; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah untuk
bepergian===
===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju 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; 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);
Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Busana Care Cine; Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana);
Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana
kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cepiau;
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; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki
(Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak
berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol;
Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa
lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah
tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang
dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria;
Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain
gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancut; 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; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; 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 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; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang
terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); 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 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 hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar 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 wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, 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
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atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan
(pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat
dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip
untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici
Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi
anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sarung;
Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang
terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung
tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung
tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross
training; Sepatu hak tinggi; 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; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui
kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer
printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal
untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo
desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS;
Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali 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
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 wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari
kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); 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 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 wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah
tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk manusia; 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 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 atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol,
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bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju; baju angin; baju atau
handuk mandi; baju batik; baju bayi; 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 olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk
anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; 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, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; baselayer tops; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; 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; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anakanak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; 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; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; cadar;
cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; 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 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 jas; celana jeans
untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana
kasual; celana ketat; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; 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 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 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 sepak bola; 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 plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana untuk anak-anak;
celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celemek; celemek kertas;
celemek plastik; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra;
daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; durumagi [Mantel Korea];
fedoras; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; 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 tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak;
gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu
tersembunyi; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haori [mantel pendek untuk
kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; 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 untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; 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 lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; 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 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 satu potong; jas serikat; jas snowboard; 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 bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi;
jubah paduan suara; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik
(pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; 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 sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt;
kaos turtleneck tiruan; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian];
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 sandal; 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); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
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kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja
kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek;
kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk
dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketuk
celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan];
korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk
kimono]; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum
tari; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak
saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; legging [celana
panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing antiselulit; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; mackintosh; 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 militer; mantel musim dingin; mantel panjang; mantel rok;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin
[pakaian]; memanjat baju; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; oto bayi dari
plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; overall; overshirts; overtrouser; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi;
pakaian 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 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 atau imitasi dari kulit;
pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; 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 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 mewah; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pengantin; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; 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 onepiece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian
ringan; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski;
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 untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk
memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk 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; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lutut [pakaian]; penghangat
tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu;
penjaga ruam untuk berselancar; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga pakaian; 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 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 pemanasan; puncak tabung; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; rajutan [pakaian]; replika celana
sepakbola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; 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 berlapis; rompi bulu; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi

Halaman 366 dari 769

olahraga; rompi puncak; rompi tahan angin; 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 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 mandi; 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; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; 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 pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung
tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan
untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit,
kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai;
sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu balet; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot panjang yang bisa
dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot tahan air; 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 yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom;
sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; 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 hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu
kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu
mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel
wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; 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 trek dan lapangan; sepatu
untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; 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; seragam; seragam dinas; seragam olahraga; seragam
sekolah; seragam seni bela diri; seragam untuk olahraga tempur; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju
(sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk
aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; shift [pakaian]; singlet; singlet olahraga; skort denim; slipovers;
sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol karet untuk jikatabi; sorban; sriwal (pakaian);
steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun;
sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; 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 kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim;
tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas sepatu golf; tas sepatu sepak bola; terompah;
thobes [jubah tradisional]; topi; topi baseball; 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 kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi
pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi simpul; topi
ski; topi 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; trainer (alas kaki); tuksedo; tunik; 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), topitopi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; twinset; visor (penutup kepala); visor (tutup
kepala); wimples (pakaian)===
===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; Cepol; Konde; Pita; Pita yang terbuat dari kain tenun untuk keperluan menjahit; bando; bantalan bra silikon untuk
pakaian; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain perhiasan; bunga dan pita (bordiran); dekorasi rambut; ekstensi rambut; hiasan
rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; hiasan rambut yang sifatnya membungkus rambut; hiasan topi; hiasan untuk
pakaian; ikat rambut; ikat rambut bahan kain; ikat rambut besar dengan pola kain warna-warni; jaring rambut; jaring rambut
untuk digunakan dalam menenun rambut; jepit rambut; jepit rambut ikal; jepitan kecil; jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip
untuk rambut; kaset [pakaian pria]; knot atas [pompom]; pin rambut keriting; pin rambut oriental; pin rol rambut; pin topi, selain
perhiasan; pita atau hiasan yang berbentuk mawar; pita elastis; pita hem; pita hias tekstil; pita rambut; rambut palsu; rambut
palsu [rambut palsu]; rok melayang; tabomino [back-hairpieces untuk gaya rambut Jepang]; topi hiasan rambut; topi pewarna
rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037018
: 03/06/2021 11:40:06
:
: ALBET ANDRIANUS

540 Etiket

: Gg. Moh Ali IV Dalam RT.006/RW.004, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRIMITIVE VAPOR COMPANY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan perasa
nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Perasa,
selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong
untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk 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; e-liquid
[cairan rokok elektronik]; pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat
merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; perangkat merokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk perokok; pipa
merokok elektronik; rokok elektronik; stiker aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam
rokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021037019
: 03/06/2021 11:40:59
:
: CV. PUTRA MANDIRI FERTAGRO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM KARANGPLOSO VIEW BLOK M3. NGENEP, Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARGORAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HIJAU, HITAM
: 1
: ===Pupuk Kompos; Pupuk organik hayati cair; pupuk anorganik; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk majemuk;
pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037020
: 03/06/2021 11:42:53
:
: NAWANG SETYANING ISRI

540 Etiket

: JL. YOS SUDARSO RT.002 RW.007, KEL. JURUMUDI BARU, KEC. BENDA , Kota
Tangerang, Banten
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUMARI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Deodorant stick; Eyeliner; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Lembaran kertas yang diresapi dengan losion
deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi
pakaian; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); Tisu deodoran; astrigen untuk
wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan
penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan (BB cream); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran, spray untuk

Halaman 368 dari 769

anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel
dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; lulur kosmetik; maskara; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak aromaterapi;
minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup
mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci
piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037021
: 03/06/2021 11:44:40
:
: ALVIN GUNAWAN SUSILO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Parang Teritis II No.6 RT.002 RW.011, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara - DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAILY BEEF + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Krem
: 35
: ===Jasa grosir produk daging olahan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa ritel/eceran
produk daging olahan; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; jasa grosir untuk daging;
jasa penjualan daging beku; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan
ritel untuk daging; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan
toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel
online dengan produk utamanya daging; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021037022
: 03/06/2021 11:47:18
:
: JESSICA APRILIA GUNTORO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ADISUCIPTO NO. 48 JANTI RT/RW: 03/02 KEL. CATURTUNGGAL KEC.
DEPOK KAB. SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYSA.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam; Lilin gipsa atau
plastik; angka lilin; arca (patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin;
figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari
lilin; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni yang terbuat dari lilin; mobil model skala [ornamen] lilin; model
[ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model [ornamen] terbuat dari lilin; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari lilin; model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari lilin; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen]
lilin; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
lilin; ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; patung desktop yang terbuat dari
tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung religi dari kayu, lilin,
plester atau plastik; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung dari kayu, lilin, plester
atau plastik; patung-patung lilin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; plak dari tulang, gading, plastik,
lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; salib kayu, lilin, plester atau plastik, selain
perhiasan; table centrepieces [ornamen] terbuat dari lilin===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037023
: 03/06/2021 11:57:50
:
: Muchtar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nusantara 3 Blok A no 10, RT 2 RW 17 Sunter Agung Tj. Priok 14350, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAIRY TALE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===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 nonmedis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris 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
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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-inone; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
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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
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 pradibasahi 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
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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 rollon; 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 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 dicukur; 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 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
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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 nonobat 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 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,
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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 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; makeup 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; manikmanik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion
kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman
penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi,
minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
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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 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

Halaman 376 dari 769

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; samposampo, 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
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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 antipenuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara
disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
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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
[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
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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 pralembab; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037024
: 03/06/2021 11:58:37
:
: PRISCILIA TANDIARY TAN

540 Etiket

: JL. SOMBA OPU NO. 8, KEL. BULOGADING, KEC. UJUNG PANDANG, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APHUU
: BABY'S BEST FRIEND = SAHABAT TERBAIK BAYI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TOSCA, BIRU, PUTIH,ABU-ABU, HITAM
: 20
: ===Bantal [furnitur]; bantal anti-roll untuk bayi; bantal guling; bantal mandi; bayi guling; guling; kasur; kasur berpegas; kasur
busa; kasur latex===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037025
: 03/06/2021 11:59:07
:
: PT. INSERASENA

540 Etiket

: Jl. Veteran, Lingkar Timur, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
, Jawa Timur
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KALOSI
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 12
: ===Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Setang sepeda; ban sepeda; pelek sepeda; sepeda; sepeda balap; sepeda
gunung; stang batang untuk sepeda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021037026
: 03/06/2021 11:59:20
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Ir Hj Safni Msi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: cimanggu city blok k2 no10, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Butterfly pea+ lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,ungu,putih,hijau muda,ungu muda
: 3
: ===Sabun Mandi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body
butter untuk keperluan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
aromatik; minyak esensial aromatik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; semprotan
antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037027
: 03/06/2021 11:59:30
:
: Agus Hendriyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gang Latar Putih IV, RT 001 / RW X Mutihan, Sondakan, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Manendra Acharya
: Pendidik yang Cerdas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kombinasi dominan biru tua (C=97; M=67; Y=2; K=0) dan biru muda (C=82; M=34; Y=0; K=0)
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037028
: 03/06/2021 12:01:33
:
: PT RAJAWALI PERKASA ANUGRAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK PURI DELTAMAS BLOK A7, JL BANDENGAN SELATAN NO 43, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOVANKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===eau de toilette; kosmetik; minyak wangi; parfum cair; parfum dan cologne; penyegar tubuh dengan cara disemprot;
pewangi rambut; produk wewangian; semprotan tubuh; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037029
: 03/06/2021 12:04:44
:
: Jimmy Kurniawan

540 Etiket

: Jl. Kakap No. 79 RT 010/ RW 001 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang, Jawa Tengah
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HUA NENG YI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi
darah; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Koyo transdermal; Obat paten Cina; Obat-obatan Cina untuk keperluan
manusia; Ramuan obat tradisional Cina; jel-jel yang mengandung obat; kompres obat; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat; obat-obatan tradisional Cina; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi
dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman
nutraceuticals; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan pada kesehatan reproduksi; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang
mengandung obat; unsur (agents) terapeutik (medis)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037030
: 03/06/2021 12:10:02
:
: ASGRET DASUKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Timur VIII/41, Blok O-319, RT.001/RW.005, Gebang Putih, Sukolilo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60117
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SWEET MI + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru
: 29
: ===Abon Sapi; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Jeli; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu
ikan; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kembang tahu pita; Produk terbuat dari kentang; Sari-sari daging; Sediaan rebung; Sosis;
Tahu; Yoghurt; abon ikan; agar-agar*; air kaldu; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas,
hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bawang, diawetkan;
bawang, diolah; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak; buah, diawetkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; campuran untuk membuat kaldu; daging; daging asap;
daging atau ikan kalengan; daging babi, kalengan; daging irisan; daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging sapi;
daging unggas segar; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging, beku; daging, diawetkan;
daging, diolah; dendeng; 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 tomat; ekstrak
unggas; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asin; ikan, kaleng; irisan daging babi; jagung manis, diolah;
jagung manis, kalengan; jamur enokitake, diawetkan; jamur jerami, diawetkan; jamur matsutake, diawetkan; jamur shiitake,
diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur tiram, diawetkan; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur,
kering; kacang polong, kaleng; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kaldu; kaldu ayam;
kaldu beku; keju; kentang goreng; kentang, diolah; keripik buah; keripik sayuran; kismis; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu
daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim bubuk; kupas bawang putih; lemak yang bisa dimakan; makanan
ringan berbahan dasar buah; makanan ringan manisan buah; margarin; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan,
ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mentega; minyak berbumbu; minyak goreng; minyak jagung; minyak
wijen; produk daging olahan; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk
makanan yang terbuat dari ikan; rebung, diawetkan; rebung, diolah; salad buah dan sayuran; santan bubuk; santan untuk
keperluan kuliner; sarden (ikan), kalengan; sayuran asin; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, diolah; sayuran,
kaleng; selai; sup instan atau sebelum-dimasak; susu dan produk hasil olahan susu; telur*; truffle [jamur], diawetkan; yuba
[kulit tahu]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037031
: 03/06/2021 12:10:25
:
: Sunarti Modjo

540 Etiket

: Jl. A No. 19A Rt. 007 Rw. 003 Cipinang Muara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

Halaman 382 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KABARPUBLIK.ID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih, Abu-abu, Abu-abu tua
: 41
: ===penerbitan multimedia publikasi elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037032
: 03/06/2021 12:11:14
:
: CJ ENM CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 870-13 Gwacheon-daero,
Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TO1 + Logo
: TO1 + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 41
: ===Jasa pendidikan seniman; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan
hiburan; Layanan fotografi; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan musik digital melalui perangkat
bergerak; Penyelenggara acara olahraga; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; jasa permainan; kegiatan budaya;
layanan bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan game online; layanan karaoke; layanan klub malam [hiburan];
layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan penghibur; layanan taman hiburan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan informasi hiburan melalui
situs web; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh;
organisasi acara budaya; pelatihan pribadi [pelatihan]; pemesanan kursi untuk pertunjukan; penyediaan tampilan dan pameran
di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyewaan rekaman audio via online internet; perencanaan
pesta [hiburan]; pertunjukan musik; pinjaman buku dan publikasi lainnya; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan
video; produksi konser musik; produksi program televisi; produksi rekaman audio; publikasi dan pengeditan materi cetak;
sekolah tari===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037033
: 03/06/2021 12:16:54
:
: Jimmy Kurniawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kakap No. 79 RT 010/ RW 001 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NANOPAD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi
darah; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Koyo transdermal; Obat paten Cina; Obat-obatan Cina untuk keperluan
manusia; Ramuan obat tradisional Cina; jel-jel yang mengandung obat; kompres obat; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat; obat-obatan tradisional Cina; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi
dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman
nutraceuticals; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan pada kesehatan reproduksi; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang
mengandung obat; unsur (agents) terapeutik (medis)===

740

Halaman 383 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037034
: 03/06/2021 12:20:57
:
: ASGRET DASUKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Timur VIII/41, Blok O-319, RT.001/RW.005, Gebang Putih, Sukolilo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60117
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TIAN MI + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru
: 30
: ===Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Beras; Bubuk dan campuran untuk membuat saus
daging dan saus kaldu; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Cuka dari sherry; Emping (kerupuk dari melinjo); Kakao; Kecap;
Kue; Lada hitam bubuk (bumbu); Merica bubuk; Meses cokelat; Mie; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu;
Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial; Saus ayam; Saus kental untuk penambah rasa; Saus siap saji; Saus untuk memasak [bumbu masak];
Sediaan untuk membuat saus kaldu; Tauco; bahan pengganti kopi; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bihun; biskuit; bubuk bawang putih; bubuk cabai [bumbu]; bubuk kokoa; bubur gandum; bumbu; bumbu masak; campuran
saus; coklat; cuka; cuka arak; cuka beras; es krim; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial;
gandum, diproses; garam; gula; gula bubuk; gula cair; jagung, diolah; kaldu jamur; kembang gula; kerupuk; kopi; kwetiau; lada;
lada bubuk (bumbu); madu; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan
ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makaroni; mayones; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman
teh dengan susu; misoa; moster; penyedap makanan, selain minyak esensial; petis; puding; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu;
sambal pedas; saos tomat; saus; saus bumbu; saus cabai; saus daging; saus gurih; saus ikan; saus jamur; saus kari; saus
lada; saus pasta; saus tiram [sambal]; saus untuk daging; sereal untuk sarapan; sohun; spaghetti; tapioka; teh; tepung roti;
tepung*; terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037035
: 03/06/2021 12:24:04
:
: PT. MOLINDO VISI PROPERTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TB. SIMATUPANG NO.7, KEL. CILANDAK TIMUR, KEC. PASAR MINGGU, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru; putih; coklat
: 36
: ===Jasa penyewaan toko; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Sewa ruang pusat perbelanjaan; jasa
agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan
apartemen berperabot; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa
penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan
kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan
siswa; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang
komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan;
jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin,
dan vila; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan;
pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyewaan ruang pusat
perbelanjaan; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat usaha===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037036
: 03/06/2021 12:25:35
:
: I PUTU GELANG NOFALANG

Alamat Pemohon

: JL. BUNGTOMO IV NO. 18 KERTAJATI, Kota Denpasar, Bali

740

540 Etiket

Halaman 384 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK OPPA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, coklat, hitam, putih
: 43
: ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kedai ayam goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D072021037037
: 03/06/2021 12:27:15
:
: DEWI SUSELO BUDIHARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUKIT SAKTI NO.22 RT.004 RW.011 KEL. NGESREP, KEC. BANYUMANIK
SEMARANG JAWA TENGAH, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50261
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bee boo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat, hijau, putih
: 30
: ===donat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037038
: 03/06/2021 12:34:50
:
: PT. Djong Java Sejahtera

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Ciloa (Cisarua-Padalarang) No. 07, Kp. Cikarang Mulya RT/RW 01/05, Ds.
Pasirhalang, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
: Sheyoputra Law Office Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DJONG DESIGN & Lukisan
: DJONG = Bagian dari nama perusahaan/pemohon.
DJONG DESIGN = Merupakan sebuah penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Biru, Orange.
: 42
: ===jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain
bangunan komersial; jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa desain
interior dan eksterior; konsultasi arsitektur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021037039
: 03/06/2021 12:35:26
:
: ASGRET DASUKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Timur VIII/41, Blok O-319, RT.001/RW.005, Gebang Putih, Sukolilo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60117
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 385 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SWEET LIFE + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru
: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
minuman; Minuman bersoda; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman hipertonik; Minuman kacang
hijau; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman serbat; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral
berkarbonasi; air mineral bersoda; air minum; air minum dalam kemasan; air minum suling; air soda; air tonik; bir; bubuk untuk
minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpaalkohol untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk
membuat minuman; jus buah campuran; jus jambu; jus kurma madu; jus mangga; jus melon; jus tebu [minuman]; koktail buah,
tanpa-alkohol; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik
isotonik non-karbonasi; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; limun; minuman
berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan
dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein;
minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman cincau; minuman cola; minuman elektrolit
isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jus apel; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus
cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus nanas; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman lidah
buaya, tanpa-alkohol; minuman nata de coco; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang
mengandung elektrolit; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman
tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup untuk minuman;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; soda krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037040
: 03/06/2021 12:43:48
:
: mat yusuf

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RASAMALA II GG. N NO.16 , RT. 008, RW. 009, MENTENG DALAM, TEBET,
KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA Kode Pos 12870, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAV.ID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM.PUTIH.HIJAU.MERAH
: 16
: ===Stiker pelindung; dekal dan stiker bemper; perekat stiker cetak; stiker bemper; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021037041
: 03/06/2021 12:46:10
:
: SRI SULASTRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN GUNUNGSARI ASRI E9, RT 006 RW 006, KELURAHAN SIDOREJO
KIDUL, KECAMATAN TINGKIR, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50741
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jajanan Solotigo Bu Kadar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, merah, kuning, hijau, oranye, dan hitam
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037042
: 03/06/2021 12:47:43
:
: SUSANTO

540 Etiket

Halaman 386 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sunter Indah X Blok HFI No. 9, RT.010/RW.012, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEVISION + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih.
: 9
: ===Kamera CCTV; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); aparat pengawasan
keamanan; aparat pengawasan video; catu daya listrik; kabel, listrik; kamera pengawas; kamera perekam; kamera televisi
sirkuit tertutup; kamera video; kamera video digital; peralatan pengawasan elektronik; perangkat pengawasan keamanan;
perekam video; perekam video digital; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan; sistem pengawasan video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D092021037043
: 03/06/2021 12:51:54
:
: DICKY IRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. YUDISTIRA RAYA NO. 03 GROGOL BARU, RT 001 RW 008, KELURAHAN
DUKUH, KECAMATAN SIDOMUKTI, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50722
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sala3 CheeseTown
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, oranye, dan kuning
: 29
: ===Keju segar (fresh cheese)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037044
: 03/06/2021 12:56:46
:
: HARRYANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sawah Lio IV Gg. 23 No. 19 B, RT.007/RW.007, Kel. Jembatan Lima, Kec.
Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ICHI UMAI + KARAKTER HURUF NON LATIN + LOGO
: Ichi umai : Lezat sekali.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih, kuning emas, kuning.
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
katering; kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan kantin
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037045
: 03/06/2021 12:59:34
:
: Yayasan Kesehatan Telogoredjo

540 Etiket

: Jl. K H Ahmad Dahlan Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50241
:
:

Halaman 387 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH DUKA TIONG HOA IE WAN + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, kuning dan putih
: 45
: ===jasa rumah duka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037046
: 03/06/2021 13:01:51
:
: Yayasan Kesehatan Telogoredjo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. K H Ahmad Dahlan Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TELOGOREJO + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink dan Putih
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian
bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan;
menyediakan kursus pendidikan; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037047
: 03/06/2021 13:04:43
:
: MARINA PUTRI SEBAYANG, Marina Putri Sebayang

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PULO GEBANG PERMAI BLOK C3/31, Kota Bekasi, Jawa Barat, 13950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: eLYes
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna huruf Hijau
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; 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; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas [astringen];
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih
untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar untuk parfum
bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel
setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; glitter kuku; kain dan kertas abrasif; kapur untuk
make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim
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 pengurang bintik penuaan;
krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk memutihkan

740

540 Etiket

Halaman 388 dari 769

kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan
dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi;
maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan
menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan
sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles
preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian];
minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi
alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat
kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh;
pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemoles bibir; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan
lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing;
sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan makeup untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan
untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna
untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda
kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub
roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa
obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan tata rias; semir boot; semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik;
tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi;
wewangian kayu cedar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021037048
: 03/06/2021 13:05:24
:
: AKHMAD SAMSUL ULUM, SE., M.Si

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RT/RW 008/002 MENTOSARI, GRINGSING, BATANG, Kabupaten Batang, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KALI KUTO Spesial
: Ada kata spesial artinya istimewa unggulan, lain dari pada yang lain

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: kuning, biru, merah, putih, hijau,hitam, emas
: 30

740

540 Etiket

Halaman 389 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037049
: 03/06/2021 13:08:29
:
: PT NIPPON ICHI INDONESIA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Outer Ring Road No. 5M, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COCO LOCO & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Merah, Hitam, Putih
: 29
: ===Buah kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037050
: 03/06/2021 13:09:43
:
: PT. MAKMUR DAYA COSMETINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapuk Muara No. 38 AA, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACCIER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, putih.
: 3
: ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser
pengharum ruangan; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Pelembut pakaian; Pembersih serba guna; Pembersih
untuk badan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pewangi pakaian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Cuci Piring;
Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan tabir surya;
Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; bahan pewarna rambut;
batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat
kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; deterjen; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim
kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung
obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; pasta
gigi; pelembut kain; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penghilang cat kuku; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik;
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
deodoran; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pencuci piring; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kuku; sediaan untuk
mengecat rambut; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan
rambut; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037051
: 03/06/2021 13:10:06
:
: PT Lintas Cipta Media

540 Etiket

: Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen. S. Parman Kav.77, 3rd floor Slipi, Jakarta ? Barat
11410, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11410

Halaman 390 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lokadata
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru,Merah,Putih
: 38
: ===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 kantor berita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037052
: 03/06/2021 13:12:53
:
: PT NIPPON ICHI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Outer Ring Road No. 5M, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COCO LOCO & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Merah, Hitam, Putih
: 31
: ===kelapa; kelapa, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037053
: 03/06/2021 13:14:14
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 29
: ===Acar buah; Acar buah dan sayuran; Asinan; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayur
yang dikeringkan; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; Buah kurma; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan
dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubur buah [purees];
Bunga pisang kalengan; Campuran kacang panggang; Gula-apel olahan; Hidangan (dessert) dari cranberry; Jeli; Jeli, selai,
kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Kacang mete panggang; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik buahbuahan; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Kiwi (buah), diolah; Kurma yang diolah; Leci kalengan; Lengkeng
kalengan; Lichee kering; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan pembuka
beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar
singkong; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan,
berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Mangga kalengan; Manisan buah; Mentega almond; Minuman buah atau
sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar
susu; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Nangka kalengan; Olesan berbahan dasar sayuran, buahbuahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan kacang almond; Pepaya kalengan; Pisang kalengan; Plum Kering; Prem
yang diawetkan; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Rambutan kalengan; Sapota kalengan; Sawo olahan;
Sayuran dan buah olahan; Sediaan (buah) markisa; Sediaan biji-bijian; Sediaan buah-buahan; Sediaan kacang mede;
Sediaan kurma; Sediaan wortel; Selai; Selai Plum; acai berry, diolah; agar-agar siap saji; almond (kacang) panggang; almond
(kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah; anggur (buah), diolah; apel, diolah; bahan makanan
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yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; belimbing olahan; beri (buah), diolah;
beri, beku; beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant,
beku; blackcurrant, diolah; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; buah ara, diolah; buah ara, kering; 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 diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; 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; buahbuahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubur apel; bubur buah; bubur buah
acai; bubur buah asam jawa; bubur tomat; camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran makanan
ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan,
kacang olahan atau kismis; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; clementine (buah), diolah;
cloudberry, diolah; cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; daging kering; durian kering; ekstrak buah untuk
keperluan kuliner; ekstrak tomat; glazed fruits (manisan buah); goji berry (buah), diolah; hazelnut (kacang) panggang; irisan
buah; irisan buah, kalengan; isian buah untuk roti dan kue; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jambu biji stroberi
olahan; jeli buah; jeli siap saji; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk
darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jus buah untuk memasak;
jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus tomat untuk memasak; kacang adzuki,
diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang campuran berbumbu; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang
kaleng; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kelapa, diolah; kelapa, kering; kentang goreng singkong;
kentang, diolah; kering talas; keripik; keripik apel; keripik buah; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang
terbuat dari ubi jalar; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik talas; keripik ubi;
kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; kolak buah; kulit buah; kurma, dikeringkan; labu bubur; labu, diolah; lemon
(buah), diolah; lengkeng kering; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; limau (jeruk), diolah; loganberry (buah),
diolah; macadamias panggang; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan berbahan dasar
buah; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; mangga (buah), diolah; mangga kering; manisan almond;
markisa (buah), diolah; melon (buah), diolah; mentega apel; minuman berbahan dasar susu almond; mulberry (buah), diolah;
nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas, keringkan; olesan berbasis buah; olesan buah; olesan lemon; pasta buah; pecan
manisan; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; perasan pasta buah;
persik (buah), diolah; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; prem (buah), diolah; prem yang diawetkan; produk makanan
terutama terbuat dari buah-buahan; pulses (kacang-kacangan), diolah; quince (buah), diolah; raspberry, beku; raspberry,
diolah; rhubarb (tanaman), diolah; salad buah; saus buah; sayuran cepat beku; sayuran olahan dan buah olahan; sediaan
buah merah; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan nanas; 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
mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai stroberi; semangka, diolah;
sirsak olahan; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; squash (labu) spread; stik talas; stroberi
kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; susu almon; tomat, diawetkan; tomat, diolah; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan;
wortel, diolah; wortel, kalengan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037054
: 03/06/2021 13:15:42
:
: GUANGDONG KANGBAI CULTURAL INNOVATION AND TECHNOLOGY CO.,

540 Etiket

: Silian Industrial Zone, Xiashan Town, Chaonan District, Shantou City, Guangdong
Province, China
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOBEST dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 18
: ===Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas punggung;
Tas-tas; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu nama; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; folder
konferensi; koper; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit imitasi; kulit mentah atau setengah dikerjakan; tali bahu dari
kulit; tas belanja; tas kantor; tas sekolah; tas tangan; tas untuk berkemah; tas untuk olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037055
: 03/06/2021 13:17:33
:
: PT NIPPON ICHI INDONESIA

Alamat Pemohon

: Outer Ring Road No. 5M, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COCO LOCO & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Merah, Hitam, Putih
: 32
: ===Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; air kelapa [minuman]; jus kelapa; minuman berbahan dasar
kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037056
: 03/06/2021 13:24:54
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bolu nanas; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar
teh herbal; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kue nanas; Makanan yang
mengandung tepung; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong;
Muesli; Permen; Snack Bar (Makanan); Teh dan teh herbal; Teh lemon; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan
teh lain yang memiliki rasa; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar
gandum dan cokelat; bar muesli; buah kering berlapis cokelat; coklat berisi ekstrak buah; gula buah; gula-gula; jeli buah [gulagula]; keripik camilan sereal instan; kue nastar; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan penutup muesli;
makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan
medis; 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 dengan bahan dasar
teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman yang terbuat dari teh; permen; permen buah jelly; permen buah yang lembut;
permen rasa buah-buahan; potongan kecil nanas; puree pisang [pemanis alami]; snack bar berbasis muesli; teh buah; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037057
: 03/06/2021 13:30:21
:
: PT NUSANTARA AGRO FARMA

540 Etiket

: GEDUNG PATRA JASA, LT 17, RUANG 1703-1704, JLN. JENDRAL GATOT
SUBROTO KAV 32-34. RT 01/03, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12950
: Windiaprana
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRO GRACE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan emas
: 5
: ===suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen probiotik===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037058
: 03/06/2021 13:30:47
:
: PT. KREATIFITAS SINERGISME TEKNOINDO

540 Etiket

: GRAHA KAS, PERKANTORAN KEBAYORAN BARU MALL, JL. RAYA KEBAYORAN
BARU NO. 88, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12120
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIRIGO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hijau, Hitam, Abu-Abu, dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Program
komputer untuk pelaporan keuangan; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; perangkat lunak komputer
untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; piranti lunak untuk manajemen resiko bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang
dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di
bidang manajemen bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037060
: 03/06/2021 13:35:28
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIjau dan putih
: 32
: ===Air kelapa dalam kemasan; Bahan dasar jus buah; Bubur buah untuk membuat minuman; Jus Salak; Jus buah atau
sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran
bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman;
Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup); Limun; MINUMAN
BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar
nabati; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman
bersoda; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; 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 non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman
berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; 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 nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman serbat; Minuman soda; Minuman tanpa akohol; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman
yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol;
Punch minuman tanpa alkohol; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk
membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup markisa 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]; air kelapa [minuman]; air mineral dengan rasa; air
minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; campuran untuk membuat minuman serbat; cola
[minuman ringan]; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus; jus anggur; jus apel;
jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah
markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus
kelapa; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus
semangka; jus tomat [minuman]; jus wortel; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat
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minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; labu buah; limun; minuman
air perasan buah dan jus buah; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar beras
dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan
dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpaalkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies];
minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cola; minuman dan sediaan non-alkohol untuk
membuat minuman tersebut; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman
dengan penambah aroma; minuman ekstrak sayuran; minuman energi; minuman es buah; minuman isotonik; minuman jeli;
minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus
lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman lidah
buaya, tanpa-alkohol; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman non-alkohol
mengandung bubur; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol;
minuman ringan; 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 sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; 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 sayuran;
minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tidak beralkohol
yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman
yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); punch buah, tanpaalkohol; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa
alkohol; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan
sediaan lain untuk membuat minuman; sirup untuk limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa
buah; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothies
[minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037061
: 03/06/2021 13:35:54
:
: Eli Lilly and Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, U.S.A.
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAVBEQ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OTEE & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau
: 30
: ===Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh dan teh herbal; Teh, termasuk teh herbal, teh
buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman dengan bahan dasar teh; minuman teh; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh bebas
kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh celup; teh dingin; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh instan; teh
susu; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang terbuat dari rumput laut===

: DID2021037062
: 03/06/2021 13:36:08
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 395 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037063
: 03/06/2021 13:40:26
:
: PT. KREATIFITAS SINERGISME TEKNOINDO

540 Etiket

: GRAHA KAS, PERKANTORAN KEBAYORAN BARU MALL, JL. RAYA KEBAYORAN
BARU NO. 88, KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12120
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIRIGO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hijau, Hitam, Abu-Abu, dan Putih
: 42
: ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); hosting situs
komputer [situs web]; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); komputasi awan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak bisnis yang tidak dapat diunduh; pengembangan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037064
: 03/06/2021 13:40:40
:
: ANDIKA URRASYIDIN, ANDI RIFAI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. LIUN NO. 78 RT. 013 RW. 011, KEL. PETUKANGAN UTARA, KEC.
PESANGGRAHAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AND HYBRID + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hitam dan Abu-abu
: 17
: ===Film plastik pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil;
bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela gedung bukan dari logam; kaca busa untuk
bangunan; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037065
: 03/06/2021 13:42:49
:
: Eli Lilly and Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, U.S.A.
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UNAMITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037066
: 03/06/2021 13:45:55
:
: PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 396 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Cimareme No. 275, Padalarang, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELEGANCE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kantong tidur untuk berkemah; Kursi malas; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur];
Rak tv / video / audio; bangku [furnitur]; boks untuk bayi; dipan-dipan (divans); furnitur ruang makan; jemuran; kasur; kursi;
kursi makan; kursi malas; lemari; lemari [perabot]; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan
buffet; meja; meja belajar; meja makan; meja rias; meja rias [perabot]; rak buku; rak piring; rak sepatu; sofa; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037067
: 03/06/2021 13:48:49
:
: Anastasia Natalia Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Trikora Raya no. 10-17, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUCETE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam #000000 Pink #e74285
: 44
: ===Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan seni menghias kuku; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa
salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; layanan ekstensi bulu mata; layanan pemesanan salon
kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pencelupan bulu mata; layanan
pengeriting bulu mata; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata;
layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut
dan panti pijat; layanan perawatan kuku; layanan perming bulu mata; layanan pewarnaan bulu mata; layanan salon airbrush
tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia;
layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk
wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan
salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut
untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan semprot tanning salon;
memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang
cukur; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; penghapusan laser jamur kuku; penyediaan layanan sauna,
salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko
tukang cukur; perawatan laser kosmetik jamur kuku; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan
rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; sepatu kuda dan memelihara kuku kuda [layanan pengangkut barang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037068
: 03/06/2021 13:48:50
:
: PT SURYAPRANA NUTRISINDO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lautze Raya No 1-3, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEDI+PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, merah, putih
: 5
: ===Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 397 dari 769

minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; suplemen makanan untuk
manusia dan hewan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037069
: 03/06/2021 13:49:09
:
: BUDIONO ZAINAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tegalsari No.44, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATELIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning
: 20
: ===Bantalan kasur; Meja [Perabotan]; Meja samping tempat tidur; Perabotan luar ruangan; Rak-rak untuk perabot; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bangku kerja; bantal; bingkai foto;
bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; cabinet [perabot]; cermin; dipan untuk bayi; furnitur kamar tidur; furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; futon [perabot]; guling; kasur; kasur berpegas; kasur pegas; kursi [perabot]; lemari; lemari
pajangan; mebel; perabot rumah tangga; rak pakaian [perabot]; sandaran tempat tidur; sofa; tempat tidur bayi; tempat tidur
dipan; tempat tidur lipat; tempat tidur sofa; tempat tidur untuk anak-anak; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau
diangkut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037070
: 03/06/2021 13:50:35
:
: WOO HYEON LIM

540 Etiket

540 Etiket

: APT. GADING MEDT RESD UNT CC/09B/J JL. BOULEVARD BKT RY RT/RW
007/018, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nona Teokpoki
: Nona Teokpoki berarti makanan camilan yang terbuat dari tepung beras dan pasta cabai yang berasal
dari Korea Selatan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Merah, Jingga, Coklat Tua, Coklat Muda, Abu-abu, Putih dan Hitam
: 35, 43, 30
: ===jasa penjualan makanan dan minuman; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman===
===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Restoran Masakan Korea; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria dan restoran; layanan
makanan dibawa pulang===
===kue beras; makanan siap saji kering; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta
cabai yang difermentasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2021037071
: 03/06/2021 13:53:13
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 398 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SUNPRIDE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman;
Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail,
kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe
kopi; Kafe-kafe; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan
kafe; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; jasa
penyiapan makanan dan minuman; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria
dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan jus bar; layanan snackbar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037072
: 03/06/2021 13:54:44
:
: Eli Lilly and Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, U.S.A.
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COPELLOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021037073
: 03/06/2021 13:54:55
:
: YAYASAN SYAMSI DHUHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Juanda No. 369/I, Rt. 001, Rw. 005, Kel. Lebak Gede, Kec. Coblong, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BriCane BRILLIANT CANE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 18
: ===pegangan tongkat; tongkat jalan; tongkat lipat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037074
: 03/06/2021 13:58:33
:
: PT. Dagangan Karya Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Permata Regency, Jl. H. Kelik D No. 37 Rt. 001 RW. 006, Srengseng,
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 399 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ariefmen S.H.
: Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F Private Office, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 22-24,
Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAGANGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Oranye dan Putih
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging,
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu,
minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus
(bumbu), rempah-rempah, es; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037075
: 03/06/2021 13:59:04
:
: ABIDIN WIDJAJA

540 Etiket

: JL. BANDENGAN UTARA RT. 009 RW. 016, KEL. PENJARINGAN, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUKISAN IMAJINATIF DEWA DEWI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Merah muda, Kuning, Orange, Hijau, Biru, Ungu, Krem, Cokelat, Abu-abu, Hitam, Putih
: 30
: ===Beras; Brownies Coklat; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu siap saji; Emping
(kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Garam meja; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Kakao; Kopi
Latte; Kopi Susu ; Kue; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan
berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie shirataki;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muesli; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas;
Nasi Rames; Ocha / teh jepang; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Permen; Roti panggang di
suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sambal baby cumi;
Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus sayuran asam; Tauco; Teh Tarik; Teh latte; Teh lemon; acar manis [bumbu]; asam
[bumbu]; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
beras ketan; bihun [mie]; biji wijen [bumbu]; brownies; bubuk kakao instan ; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu
olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu semur; bumbu taco; cabai kering [bumbu]; coklat; crepes; cuka, saus dan bumbu
lainnya; donat; ekstrak kopi; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; es krim; esensi yang
dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; garam; garam berbumbu; garam yang bisa dimakan; gula,
madu, sirup; hamburger [sandwich]; kari [rempah-rempah]; kecap; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk stik
cumi; kopi; kue tart; kwetiau; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbasis sereal; manisan terbuat dari minyak wijen; mayones; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar
coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan
dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman dengan bahan dasar kakao; misoa; nasi bakar; nasi gulai /gule; nasi
instan; nasi kotak; pangsit cumi-cumi; pizza; ragi, baking powder; rempah-rempah; rumput laut [bumbu]; saos; saos tomat;
saus cabai; saus ikan; saus kari; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; sereal siap saji; sohun; spaghetti; stick cumi (kerupuk);
teh; teh hijau; tepung Hunkwe; tepung kentang; tepung tapioka*; tepung*; wafel; yogurt beku [es gula]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037076
: 03/06/2021 13:59:40
:
: PT SURYAPRANA NUTRISINDO
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lautze Raya No 1-3, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10740
:
:

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEDI+PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, PUTIH
: 5
: ===Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; suplemen makanan untuk
manusia dan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037077
: 03/06/2021 14:03:57
:
: SELVIA CHANDRA

540 Etiket

: DHARMAHUSADA UTARA 4/15 RT. 004 RW. 002 KEL. MOJO KEC. GUBENG,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BANYAK IDE, BANYAK RASA!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 2
: ===Pewarna; Pewarna makanan; indigo [pewarna]; indigo untuk digunakan sebagai pewarna; karamel [pewarna makanan];
kunyit [pewarna]; kunyit digunakan sebagai pewarna; malt karamel [pewarna makanan]; pewarna; pewarna *; pewarna
berbasis resin sintetis; pewarna dasar [pewarna kationik]; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan bahan
makanan; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna makanan; pewarna makanan untuk
keperluan rumah tangga; pewarna malt; pewarna sintetis; pewarna untuk bir; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan
kosmetik; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan makanan; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan minuman;
pewarna untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; pewarna untuk mentega; pewarna untuk minuman; pewarna yang
larut dalam alkohol; pewarna, pewarna; saffron [pewarna]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037079
: 03/06/2021 14:05:00
:
: RINDY, ON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TAMANSARI I C/13B, RT. 007, RW. 003, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN
SARI., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DJ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN BIRU
: 6
: ===Atap panel insulasi panas dari pelat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa
Polietilena; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja lapis aluminium; Campuran aluminium; Cincin dari
logam biasa untuk kunci; Genteng pelat metal lembaran baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa
Polietilena; Hollow aluminium; Jendela aluminium; Kawat aluminium; Kertas aluminium *); Kunci dari logam; Kunci dari logam
(kecuali elektrik); Kunci dari logam untuk tas; Kunci grendel dari logam; Kusen dari aluminium; Lembaran baja lapis paduan
aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Lembaran baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc)
dengan lapisan busa Polietilena; Lembaran penutup atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan
besi (Zinc); Paduan dua logam atau lebih yang mempunyai sifat kekuatan mekanik yang sangat baik, titanium dan
campurannya, dan aluminium dan campurannya untuk digunakan dalam pembuatan lebih lanjut barang yang sudah jadi;
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
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gedung; Panel insulasi panas terbuat dari pelat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa
Polietilena; Panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu gedung; Penutup atap dari plat
metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) yang dilapisi panel insulasi busa Polietilena; Pintu aluminium; Pintu
geser ganda otomatis terbuat dari panel aluminium; Pintu geser tunggal manual terbuat dari panel aluminium; Pintu geser
tunggal otomatis penuh kedap udara yang terbuat dari panel aluminium; Pintu geser tunggal otomatis terbuat dari panel
aluminium; Pipa aluminium; Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk aluminium dan paduan
aluminium serta billet, lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian tinggi, tangkai; Profil
aluminium untuk bangunan; U Channel aluminium; aluminium; aluminium dan campurannya; aluminium strip berpakaian; baut
kunci logam; baut terkunci logam; benjolan kunci dari logam untuk Locksmithing; besi silikon; bingkai jendela aluminium; busa
aluminium stabil; cincin mur aluminium; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari
aluminium atau paduannya; kapsul kopi kosong aluminium; kasa nyamuk dari aluminium; kawat aluminium; kekosongan kunci
logam; kertas aluminium foil; kotak kunci logam; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci dari
logam untuk pintu; kunci dari 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; kusen aluminium; panel aluminium untuk dinding ruang bedah; panel aluminium untuk pintu
ruang bedah; panel aluminium untuk plafon ruang bedah; panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian muka
arsitektural suatu gedung; pin kunci bola logam; pintu ayun ganda terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara
manual; pintu ayun ganda terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu ayun tunggal terbuat dari
panel aluminium yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara manual; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium
yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara otomatis; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium yang
dioperasikan secara manual; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu geser
ganda terbuat dari panel aluminium yang dilapisi dengan timah yang dioperasikan secara manual; pintu geser ganda terbuat
dari panel aluminium yang dilapisi dengan timah yang dioperasikan secara otomatis; pintu geser tunggal penuh kedap udara
otomatis terbuat dari panel aluminium yang dilapisi timah hitam; pintu geser tunggal terbuat dari panel aluminium yang dilapisi
timah hitam yang dioperasikan secara manual; pintu geser tunggal terbuat dari panel aluminium yang dilapisi timah hitam yang
dioperasikan secara otomatis; plat strip aluminium; rantai logam biasa untuk kunci; rim kunci logam, non-listrik; silinder kunci
keamanan logam; silinder kunci logam; tubing aluminium komposit untuk digunakan dalam pembuatan frame sepeda; tutup
mengambang internal aluminium untuk digunakan dengan gas atau cair tangki penyimpanan gas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021037081
: 03/06/2021 14:09:40
:
: SUTIYOSO WIJANARKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ngasem KP II/197, RT.053/RW.015, Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOMUNITAS PUISI INDONESIA (KOPI)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat

740

untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak
(bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo
(pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kaos kaki elastis;
Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan
sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus
pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam
air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian
ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian
olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang;
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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 wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian
wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju
(dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa
tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus
yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Pengikat
kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan
kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat);
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 bayi dan balita; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos (tshirt); 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; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bulu [pakaian]; bulu
menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian];
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines
[pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian
dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian
tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong
[pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; 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;
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kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian
bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); laci [pakaian]; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja
[Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian];
membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan
dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar
angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain
one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin;
pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung
untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; 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 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 pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; 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 resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; 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 berselancar;
pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk
seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti
bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan
jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki (pakaian);
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; replika kaos sepak bola
Amerika; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian;
sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria,
wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan
panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; set pendek [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); 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)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037082
: 03/06/2021 14:16:15
:
: RUSWIN TRI PUTRA

540 Etiket

: TAKALALA, KEL. TETTIKENRARAE, KEC. MARIORIWAWO, Kabupaten Soppeng,
Sulawesi Selatan, 90862
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CV MUJUR BERSAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam;Putih
: 35, 43
: ===MINI MARKET===
===warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037083
: 03/06/2021 14:25:37
:
: THE COOKWARE COMPANY GLOBAL SOURCING LIMITED

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAT/RM 0204 BLK 1 20/F, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon
Bay
: Dora Am Badar S.Psi
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GREENPAN
: GREENPAN merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 11
: ===Pemanggang [peranti memasak]; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; boiler
telur, listrik; kompor lambat listrik; panci penggorengan listrik; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan outdoor listrik;
panggangan, listrik; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang barbekyu; pembuat
waffle listrik; pengukus makanan, listrik; peralatan memasak elektrik; pot memasak listrik; rotisseries===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037084
: 03/06/2021 14:26:04
:
: LABORATORIOS ORDESA, S.L.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c. Coso Alto, 21 - 22002 HUESCA, Spanish
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLENUT
: BLENUT : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===sediaan vitamin; suplemen makanan; suplemen nutrisi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan
untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021037085
: 03/06/2021 14:27:02
:
: PT Rajagrafindo Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Leuwinanggung no. 112 RT 002/06 Kelurahan Leuwinanggung
Kecamatan Tapos ? Depok Kode Pos 16956, Kota Depok, Jawa Barat, 16956
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: RajaGrafindo Persada

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Coklat, Silver
: 41
: ===penerbitan buku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037086
: 03/06/2021 14:28:05
:
: PT. NIITAKA JAPINDO MAKMUR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alamanda Tower Lantai 25, Jl. TB Simatupang Kav. 23-24, Kel. Cilandak Barat, Kec.
Cilandak, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NiBelle
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Pembersih make-up; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk
perawatan rambut; Sabun; bedak wajah kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); kosmetik tanpa obat; krim mata; krim
wajah dan tubuh; lipstik; make-up [kosmetik]; masker mata; masker tubuh; masker wajah; pembersih kulit; produk perawatan
rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); serum
kecantikan; serum mata; tabir surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037087
: 03/06/2021 14:28:33
:
: SUGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Mutiara Taman Palem Blok A6/19 Rt/Rw: 006/014 Cengkareng Timur,
Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Handajani S.E, SH
: Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Go! Jinie + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu-abu
: 35
: ===Jasa toko eceran secara online; Jasa toko pakaian eceran; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang
menampilkan sepatu; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko handphone dan asesoris; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian;
Toko yang menjual pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon;
layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; toko elektronik; toko grosir online dan layanan toko
ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko
swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021037088
: 03/06/2021 14:33:43
:
: PT. Perindustrian Bapak Djenggot

540 Etiket

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

: Merek Kata
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AMBYAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 33
: ===Absinthe (minuman beralkohol); Bitters (minuman keras) sebagai perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol);
Cognac (sejenis arak yang disuling); Cuka Apel; Curacao (minuman keras); Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Grapewine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Kirsch (minuman beralkohol); Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk
minuman beku; Minuman beralkohol; Minuman brendi; Minuman wine; Rum (minuman beralkohol); Rum punch (minuman
beralkohol); Sambuca (minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Sherry (minuman beralkohol khas
Spanyol); Vodka; 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-mulled (minuman anggur beralkohol); adas manis [minuman keras]; 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;
amontillado (sejenis wine (minuman anggur beralkohol)); arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; baijiu [Minuman
beralkohol suling Cina]; basi [minuman beralkohol yang difermentasi]; bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry
hitam]; cachaça [minuman beralkohol yang disuling]; campuran Wiski (minuman beralkohol); cava [minuman anggur
beralkohol bersoda]; cordials [minuman beralkohol]; dessert wines (minuman beralkohol); eggnog (minuman susu telur)
beralkohol; ekstrak minuman beralkohol; gin (minuman beralkohol); grappa (minuman beralkohol); hard cider (arak apel
dengan kandungan alkohol dari buah apelnya); koktail (minuman anggur beralkohol) putih; koktail Wine (minuman anggur
beralkohol) merah; koktail brendi (minuman beralkohol); koktail rum (minuman beralkohol); liqueurs (minuman beralkohol);
liquors [minuman beralkohol]; margarita (minuman beralkohol); mead [hidromel]; mezcal (minuman beralkohol); minuman
beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman beralkohol yang disuling; minuman beralkohol, esens
dan ekstrak; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman berbahan dasar rum (minuman beralkohol); minuman keras beraroma
[minuman beralkohol]; minuman keras berbahan dasar wiski; minuman koktail buah beralkohol; 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); rye whisky (Minuman beralkohol); sake (minuman
beralkohol); sangria (minuman beralkohol); schnapps (minuman beralkohol); soju [minuman arak suling khas Korea]; spirit
[minuman arak]; wiski (minuman anggur beralkohol) malt; wiski (minuman beralkohol) bourbon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037089
: 03/06/2021 14:36:22
:
: Christy Aurelly

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Grand Orchard Jl. Ebony VI/AE 30 Rt.003/Rw.011 Kelurahan Sukapura Kecamatan
Cilincing Jakarta Utara 14140, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Euna Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Gold
: 14
: ===Aja Kola (Gelang); Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan gelang kaki;

740

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); Bros perhiasan; Bulang (Mahkota (Perhiasan)); Gelang Bahar; Gelang Listring; Gelang jam dan gelang; Gelang
manset, bentuknya tidak menutup pergelangan tangan; Gelang yang digunakan pada lengan bagian atas; Gleuang Goki
(Gelang Kaki); Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam,
jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak
untuk pembuatan jam dan arloji; Jimat perhiasan; Kalabubu (Kalung); Kalung Tebar; Kancing hias yang menjadi perhiasan;
Kawat dari logam mulia (perhiasan); Liontin dalam logam mulia atau dilapisi dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Liontin
untuk gelang; Liontin untuk kalung; Liontin untuk kalung kerah; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN);
Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan imitasi; 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;
Saro Delinga (Anting); Subang Bungong Mata Uroe (Anting Perhiasan); Taloe Tokoe Bieng Meuih (Kalung); anting klip; anting
tindik; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting; anting-anting berlapis emas; anting-anting berlapis perak; anting-anting
dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting hoop; anting-anting perak; artikel perhiasan; bagian komponen untuk
perhiasan; barang-barang dari perhiasan imitasi; barang-barang perhiasan; 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
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[cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gelang; gelang (perhiasan); gelang [perhiasan]; gelang amal; gelang
berlapis emas; gelang berlapis perak; gelang dan jam tangan digabungkan; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang
identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang ikat rambut; gelang kaki; gelang kaki [perhiasan];
gelang manik; gelang manik kayu; gelang perak; gelang persahabatan; gelang tangan amal (gelang, perhiasan); gelang untuk
jam tangan; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; gesper untuk gelang jam;
gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan perhiasan untuk penyimpanan; gulungan
perhiasan untuk perjalanan; jam tangan perhiasan; jepit rambut [perhiasan]; jepit untuk perhiasan; jet imitasi (perhiasan); jimat
(perhiasan); jimat [perhiasan]; jimat untuk perhiasan; kalung (perhiasan); kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung
berlapis perak; kalung bib; kalung choker; kalung dari logam mulia; kalung emas; kalung manik-manik kayu; kalung perak;
kalung, bukan dari logam mulia; kameo [perhiasan]; kancing [perhiasan]; 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]; manikmanik 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; penutup untuk kalung;
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 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 (cloisonnejewelry); 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 logam mulia untuk gelang; rantai
perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; sabuk [perhiasan]; salib [perhiasan]; salib logam mulia, selain
perhiasan; salib sebagai perhiasan; tempat perhiasan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037090
: 03/06/2021 14:37:20
:
: SUGIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp.Mutiara Taman Palem Blok A6/19 Rt/Rw: 006/014 Cengkareng Timur,
Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Handajani S.E, SH
: Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Go! Jinie + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu
: 25
: ===Celana jeans; Celana pendek Bermuda; Kaos t-shirt; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian olahraga;
baju kaos (t-shirt); celana olahraga; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek untuk orang dewasa;
celana santai; gaun; jaket [pakaian]; jaket denim; jas; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kemeja [pakaian bisnis]; kerudung
[pakaian]; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam wanita; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian
kerja; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok; rok celana; rok denim; sandal; sepatu; syal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037091
: 03/06/2021 14:38:53
:
:

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAS ANDALAN
: Kepanjangan dari SAS (Salmar Agro Sejahtera) Andalan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037092
: 03/06/2021 14:42:06
:
: SELVIA CHANDRA

540 Etiket

: DHARMAHUSADA UTARA 4/15 RT. 004 RW. 002 KEL. MOJO KEC. GUBENG,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BANYAK IDE, BANYAK RASA!
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu; Campuran Bumbu beraroma untuk
Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstrak rempah-rempah; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang
diawetkan; 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; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan
dasar kopi yang mengandung susu; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Penguat rasa;
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 selain minyak essensial untuk minuman;
Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Perasa alami dan
perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Produk untuk bumbu
atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Quinoa dan sereal yang
diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ramuan beraroma untuk makanan; Saffron (rempahrempah); Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik
untuk makanan; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); air berperisa yang dibekukan; bubuk cengkeh [rempah-rempah];
bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah];
bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan
minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu olahan [bumbu]; bumbu selain minyak esensial; bumbu taco [bumbu dan
rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran rempah-rempah;
cengkeh [rempah-rempah]; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan
sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap 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
kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk
minyak esensial; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan
manis; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula
gula rasa; herbal kering untuk keperluan kuliner; kari [rempah-rempah]; kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kopi beraroma; makanan penutup dengan rasa karamel;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh
yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terbuat dari teh; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman
berperisa cokelat; pasta almond; pasta cokelat; pasta penyedap pandan; 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 herbal, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
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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; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; ramuan taman diawetkan untuk
digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; sedap [bumbu]; sediaan aromatik untuk permen; sediaan untuk membuat minuman berbahan
dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037093
: 03/06/2021 14:47:14
:
: Amalia Jayanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pertanian Tengah no 1 rt 009/02 klender Jakarta Timur , Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Banda Island
: Pulau Banda

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru , dan putih
: 29
: ===Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan tuna, diawetkan; Tuna (ikan), kalengan; daging atau ikan kalengan; makanan (hasil)
laut, kalengan; produk ikan kaleng; sarden (ikan), kalengan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037094
: 03/06/2021 14:51:53
:
: Andent Dental Co., Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zhaili Village, Qijiawu Town Huanghua, Hebei
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: andent
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 10
: ===Alat pengebor gigi; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Masker medis; Penyanggapenyangga untuk tujuan medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan
perawatan gigi menggunakan listrik; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; alat pembawa cairan amalgam
(penambal gigi); cermin untuk dokter gigi; gaun medis; implan gigi panduan bedah; irigator dan bagian-bagiannya berupa
tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; kursi pemeriksaan gigi; nampan kesan
gigi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung wajah transparan untuk digunakan
oleh tenaga medis; penahan gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021037095
: 03/06/2021 14:55:40
:
: Danny Widodo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tavip IV No. 5, Rt. 08 RW. 014, Tanah Sereal, Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: VELVET JUNIOR + LUKISAN

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Hitam Putih
: 24
: ===Handuk Turki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Selimut gaya Korea; Tempatkan tikar
plastik sebagai pengganti tekstil; [kain] moleskin; bahan linen untuk alas tidur; bahan plastik [pengganti kain]; bahan tekstil;
barang-barang tekstil untuk membuat selimut; belacu; beludru; brokat; coaster tekstil; crepon; cuci kain; fukusa [kain
pembungkus upacara Jepang]; 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 anak-anak; handuk berkerudung;
handuk berkerudung untuk anak-anak; 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 katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk
muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk tangan dari kapas; handuk teh; handuk tekstil untuk
digunakan di toko tukang cukur; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk, bukan dari kertas; hiasan
[kain]; hiasan dinding dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah
tangga; jersey [kain]; kain; kain belacu dicetak; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain
bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain campuran kapaswol; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain cetak; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain denim; kain
elastis untuk pakaian; kain flanel; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain kasa; kain
kaskade; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain minyak; kain muslin; kain
nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain perbautan; 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 satin; kain serat kaca; kain serat logam; kain serat semi-sintetis; kain sutera; kain
sutra untuk pola pencetakan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan
dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun yang sempit; kain tirai; kain tule;
kain untuk dekorasi interior; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain zephyr; kain*; kain, tahan
terhadap gas, untuk balon aeronautika; kanopi tempat tidur; kantong tidur; kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang
dilengkapi dengan bantal; kantong tidur yang membesar; kanvas sutra untuk bordir; kanvas untuk bordir; kanvas untuk
permadani atau bordir; karpet bepergian [lap jubah]; kelambu; kelambu tempat tidur; kerutan debu; khadar [upacara tradisional
atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kotak mendukung pesta kain; kotak penutup musim semi; label perekat
tekstil; label tekstil dicetak; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lembar kantong tidur; lembar kelambu; limbah kain
katun; linen mandi; linen meja dari tekstil; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; merasa tenunan; minum tatakan
gelas linen; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; pengganti kain; penutup [longgar] untuk perabotan;
penutup furnitur dari plastik; penutup kasur; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup rel
boks dari kain, tidak dipasang; penutup tekstil untuk kursi toilet; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; penutup
toilet yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain; permadani tekstil; rok boks bayi; saputangan tekstil; sarung bantal;
sarung bantal anak-anak; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; satin; selimut [tempat tidur]; selimut buaian; selimut
bulu; selimut futon; selimut lampin; selimut penutup; selimut piknik; selimut selimut futon; selimut sutra; selimut tempat tidur;
selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tidur; selimut wol; serbet kain; serbet meja
dari tekstil; set sprei; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk tekstil; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; taplak meja dari tekstil; tatakan gelas plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil
dan pengganti tekstil; tekstil rumah tangga; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai; tirai dari plastik; tirai indoor dan outdoor;
tirai mandi; tirai pintu; tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; toppers meja kain; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan pengganti
kain===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037096
: 03/06/2021 14:56:51
:
: SELVIA CHANDRA

540 Etiket

: DHARMAHUSADA UTARA 4/15 RT. 004 RW. 002 KEL. MOJO KEC. GUBENG,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60285
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BANYAK IDE, BANYAK RASA!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Air rasa; Jus sari buah-buahan; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat
minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman almon dengan rasa;
Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman bersoda non-alkohol yang
dibumbui dengan teh; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman
jus buah.; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan
untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan rasa buah, nonalkohol; Minuman sari buah; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sari
buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat,
jus; Sirup konsentrat 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
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olahraga; air berperasa yang dibotolkan; air mineral berperisa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air
yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi
rasa; bir beraroma kopi; bir dengan rasa; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat
minuman; konsentrat jus buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang
digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat,
sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma
bir tanpa-alkohol; minuman beraroma; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan
penambah aroma; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan beraroma kopi;
minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah;
minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah
mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; serbuk digunakan dalam persiapan minuman
berbahan dasar buah; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037098
: 03/06/2021 15:00:44
:
: BUDIONO ZAINAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tegalsari No.44, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JESLIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 20
: ===Bantalan kasur; Meja [Perabotan]; Meja samping tempat tidur; Perabotan luar ruangan; Rak-rak untuk perabot; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bangku kerja; bantal; bingkai foto;
bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; cabinet [perabot]; cermin; dipan untuk bayi; furnitur kamar tidur; furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; futon [perabot]; guling; kasur; kasur berpegas; kasur pegas; kursi [perabot]; lemari; lemari
pajangan; mebel; perabot rumah tangga; rak pakaian [perabot]; sandaran tempat tidur; sofa; tempat tidur bayi; tempat tidur
dipan; tempat tidur lipat; tempat tidur sofa; tempat tidur untuk anak-anak; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau
diangkut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037100
: 03/06/2021 15:07:43
:
: FRANSISKUS ALVIN WINATA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Prof. Dr. Latumeten II/48, Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ITBOX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PINK, UNGU, BIRU, PUTIH
: 41
:
===Akademi animasi; Akademi computer; Distribusi film; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar,
kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan,
ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang
pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan
dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran
hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan
atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan fotografi;
Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang
bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pendidikan akademi;

740
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Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan di
bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial;
Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar,
webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus
pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan,
dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa pengajaran orang dewasa; Jasa
pengembangan kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel;
Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang
periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas
panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat
(rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat
yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan,
kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa studio fotografi; Jasa-jasa penyediaan pendidikan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa pendidikan dalam
bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah,
sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang
pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi
data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak,
peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan
aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer,
perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk
memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasajasa pengajaran; 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; Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal
online, yaitu, blog dan video log dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Konsultansi
pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan diri; Kursus-kursus
pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan akademi pendidikan; Layanan hiburan yang bersifat
menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan
dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan
jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis,
dan manajemen strategis; Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultansi terkait dengan
pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan;
Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan dan pendidikan;
Layanan pelatihan karyawan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; 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, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara online; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan-layanan
pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan ( Kursus ); Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan
yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran,
seminar, dan konferensi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan upacara
penghargaan; Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan
kuliah, lokakarya dan seminar; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras
dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan acara; Menyediakan database
komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Menyediakan pelatihan
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dan tutorial secara online; Menyelenggarakan kursus pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan;
Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyiapkan dan
memberi nilai pertanyaan ujian; Organisasi dari acara-acara pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan];
Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan industri;
Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan internal untuk penelitian dan
pengembangan; Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pemberian gelar di bidang
pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pembinaan berupa pendidikan,
pelatihan dan pendampingan UMKM; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik;
Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi; 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 seminar dan loka karya; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan];
Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu
teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan dan penyebaran
informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua
berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan
secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan;
Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas
pengajaran; Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan
komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan
informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan
kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
publikasi elektronik online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita
berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan
publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan
pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di
bidang manajemen strategis; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global
atau internet; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer,
otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan
perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan,
deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan
perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial secara online;
Penyediaan ujian pendidikan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan),
pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan instrumen pengajaran; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi
pendidikan; Penyewaan peralatan pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Perencanaan, penyelenggaran dan
pengajaran mengenai ujian percobaan; Produksi Video E-Learning; Produksi multimedia; Produksi program multimedia;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak;
Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi
dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global;
Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global
(tidak dapat diunduh); Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi teks
pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan
untuk-anak-anak; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Ujian pendidikan secara online; akademi [pendidikan];
bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; 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;
fotografi Digital; informasi pendidikan; 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; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi sempoa;
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan
konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks,
data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa 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 dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari
database komputer atau Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pemberian nasehat
dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan
tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di
bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan
mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan
masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem
operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik;
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jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak
dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum
untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program
pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penulisan naskah, studio film
(movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa publikasi elektronik; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang
menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image,
teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi studi pendidikan di
luar negeri; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online;
jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha
di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensikonperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasajasa penerbitan buku; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa produksi program
media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jurnal online, yaitu, bentuk
aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; konseling
dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan;
konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konsultasi pendidikan; 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 pendidikan internet;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan
hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat
diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast,
audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui
Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatihan atau
pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan;
layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data;
layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran
jarak jauh disediakan secara online; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat
universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan
bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan
pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan
pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan
teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer;
layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi
elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan
khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang
disediakan oleh universitas; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus,
seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan
penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan,
yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan elektronik; layanan penerbitan video digital,
audio dan multimedia; 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; layanan penguasaan audio;
layanan penilaian pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan permainan elektronik yang
disediakan melalui Internet; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan perpustakaan akademik on-line;
layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaan-perpustakaan; layanan pustaka referensi online; layanan rekaman
audio, film, video dan televisi; layanan studio rekaman; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan;
lembaga pendidikan; melakukan acara pendidikan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan kompetisi di Internet;
melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan;
melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat
pascasarjana; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; memberikan informasi on-line di
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bidang pelatihan; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi tentang
pendidikan online; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan
pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memimpin kelas; memproduksi film pita
video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk
iklan dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video
online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain;
mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara
langsung; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan,
kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur forum
pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi melalui Internet; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur
kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pameran, seminar,
dan konferensi; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar
pendidikan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengedit rekaman audio; mengembangkan program pertukaran
pelajar internasional; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan
hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan
fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan
pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan
game komputer online dan game interaktif; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan
komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik;
menyediakan 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 hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di
bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana;
menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah,
perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan pameran online untuk
tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan penggunaan sementara
materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan publikasi audio
yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya
pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi tutorial dan
pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal,
luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber daya online untuk pengembang
perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa;
menyediakan teks, video, audio dan program multimedia secara daring; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial
online dan seminar pelatihan online; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan instruksi matematika;
menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi wanita melalui situs web;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; meyediakan situs web
berupa video dan permainan interaktif; organisasi acara pendidikan; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi
melalui Internet; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi kompetisi untuk
pendidikan atau hiburan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pertunjukan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan
atau hiburan; pelatihan bahasa; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut
untuk pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan
di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan kerja; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di
bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan
kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pendampingan akademik anak
usia sekolah; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan orang
dewasa; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan buku dan majalah elektronik secara
online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan desktop elektronik; penerbitan materi pendidikan; penerbitan
multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan;
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
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dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengeditan
buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan teks; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain
di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengoperasian peralatan audio untuk
produksi program radio; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan;
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; penguasaan audio untuk video dan film; pengujian pendidikan; penyebaran materi pendidikan;
penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan
buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan film (movies) melalui
internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer;
penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan kelas-kelas,
seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan rancangan (design); penyediaan
kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus pengajaran di bidang
manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan pelatihan; penyediaan
pelatihan dan pendidikan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan
perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan program pelatihan; penyediaan publikasi elektronik online dari Internet
atau di jaringan komputer atau database komputer; penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui
saluran telekomunikasi; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs
web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyelenggaraan forum pendidikan secara
langsung; penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus
pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan
dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan materi
pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi;
permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus,
kursus, panduan belajar dan ujian; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan
disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan penyewaan materi
pendidikan dan pengajaran; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi rekaman audio
dan video; produksi rekaman master audio; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video;
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 kursuskursus singkat; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi elektronik dari teks dan barang
cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi jurnal
atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi majalah elektronik online; publikasi materi multimedia online yang
berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi materi
multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online surat kabar
elektronik; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; publikasi yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat
lunak dan komunikasi nirkabel melalui website; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah
(augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality)
melalui situs web; publisitas dan publikasi buku, naskah/teks selain literatur publikasi; rekaman audio dan produksi; rekaman
audio dan produksi untuk video dan film; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); studi pendidikan di luar negeri; sulih suara
film; ujian pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037101
: 03/06/2021 15:08:13
:
: BUDIONO ZAINAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tegalsari No.44, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADAM JESICA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Bantalan kasur; Meja [Perabotan]; Meja samping tempat tidur; Perabotan luar ruangan; Rak-rak untuk perabot; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bangku kerja; bantal; bingkai foto;
bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; cabinet [perabot]; cermin; dipan untuk bayi; furnitur kamar tidur; furnitur

540 Etiket
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kamar tidur yang dibuat khusus; futon [perabot]; guling; kasur; kasur berpegas; kasur pegas; kursi [perabot]; lemari; lemari
pajangan; mebel; perabot rumah tangga; rak pakaian [perabot]; sandaran tempat tidur; sofa; tempat tidur bayi; tempat tidur
dipan; tempat tidur lipat; tempat tidur sofa; tempat tidur untuk anak-anak; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau
diangkut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037102
: 03/06/2021 15:09:35
:
: Haniefah Noor Esa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gadobangkong No. 167B, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sekolah Interaktif
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, biru tua, hijau, biru muda, merah, hitam
: 41
: ===Informasi pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan bisnis; Layanan pendidikan;
Pendidikan; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pengajaran pendidikan; akademi [pendidikan]; informasi
pendidikan; konsultasi pendidikan; lembaga pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan
pertandingan sepak bola; melakukan seminar; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum
muda dan orang dewasa; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan lebih lanjut; pendidikan
orang dewasa; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan forum pendidikan
secara langsung; penyelenggaraan kompetisi golf profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan
seminar di bidang onkologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037103
: 03/06/2021 15:12:07
:
: GALENICUM VITAE S.L.U.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Diagonal 123, planta 11, 08005 Barcelona, Spain
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DUTASVITAE
: DUTASVITAE = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===hasil-hasil farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037104
: 03/06/2021 15:13:31
:
: WALDI MIFTHAHUR RIZKI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BAKUNG RT. 002 RW 011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OLAHAN PAKDE PRAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, hitam, putih dan krem
: 29
: ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Fish maw (olahan dari ikan); Ikan teri pedas; Makanan kemasan yang

740

terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Usus ayam; bahan makanan
siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan,
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didinginkan, dibekukan atau dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan goreng kremes; ikan teri, diolah; kacang campuran
berbumbu; kacang digoreng ulang; kacang, dikeringkan; makanan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar ikan;
produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; serpihan ikan kering [furi-kake]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037105
: 03/06/2021 15:14:31
:
: Yan Pieter Kurniawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sunter Raya Kemayoran No.53, RT.001, RW.003, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
: Ribka Musidy
: Ruko Dasana Xentre Blok BD No.29, Kelapa Dua, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ArticoGolf
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih
: 28
: ===Bola, tee, dan penanda golf; Penanda tee golf; Tanda pengenal tas golf; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris
golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf,
penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan
golf; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; alat untuk memperbaiki
tanah berumput (aksesoris golf); alat-alat olahraga; bantalan pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung
untuk digunakan dalam olahraga; bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bendera golf [artikel olahraga]; berdiri khusus
untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; berlatih jaring untuk golf; bola golf; bola untuk olahraga; bungkus tangan untuk
penggunaan olahraga; gerobak tas golf bermotor; grip pegangan untuk tongkat golf; kepala tongkat golf; kereta golf tidak
bermotor; kereta tas golf; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; pegangan tongkat golf; pegangan untuk tongkat golf;
pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pemungut bola golf; penanda bola golf; penanda untuk bola golf; pengikat
kepala ; penutup berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk tas golf;
penutup berbentuk untuk tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala; penutup pelindung yang dipasang
khusus disesuaikan untuk tongkat golf; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi
dari kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat
hujan es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; peralatan
golf; peralatan latihan; peralatan olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; poros tongkat golf; poros
untuk tongkat golf; putters golf; sarung tangan golf; sarung tangan olahraga; setrika golf; tali tas golf; tas disesuaikan untuk
digunakan dengan peralatan olahraga; tas golf; tas golf dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas tee golf; tas tongkat golf; tee golf; tikar latihan [artikel golf]; tikar latihan mengemudi
[artikel golf]; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; troli golf bermotor; troli golf tidak bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037106
: 03/06/2021 15:15:13
:
: Danny Widodo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tavip IV No. 5, Rt. 08 RW. 014 Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VELVET JUNIOR + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Hitam, Putih
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Bretel [suspender]; Celana jeans; Dungaree; G-string; Jerkins; Kain gurita bayi; Kaos kaki
bayi; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi

740
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mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Pita penahan keringat saat berolahraga;
Sarung tangan bayi; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Tshirt lengan panjang; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki, kecuali alas
kaki ortopedi; artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan bayi; atasan rajut; baju bayi; baju hamil; baju hangat; baju ketat;
baju pelindung; baju rajut; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita; bolero; bootee
(sepatu bayi wol); booties bayi; bra; bra bersalin; bulu [pakaian]; camiknickers; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam];
celana bayi [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana formal; celana kasual; celana kulit; celana panjang untuk bayi; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana popok bayi;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; dasi; dasi kupu-kupu; earbands [pakaian]; fedoras; gaun; gaun
bayi; gaun denim; gaun seremonial untuk wanita; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikatan
bolo; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bulu; jaket ringan; jas kulit; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah
bulu; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuit; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi;
kaos lengan pendek; kaos oblong bayi; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki untuk
bayi; kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
rajutan; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian);
kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan
berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; laci [pakaian]; legging [penghangat kaki]; legging
menjadi celana panjang; linen tubuh [garmen]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset; manset lengan kemeja
sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel pagi; mantel untuk pria; mantel untuk wanita;
miters [topi]; mukuk; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; overall; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar;
pakaian denim; pakaian hamil; pakaian kering; pakaian linen; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian pengendara sepeda; pakaian santai; pakaian
seluncur salju; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana,
blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai,
baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana
pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat,
pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam
(undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; penghangat leher; piyama bayi; piyama boneka bayi; puncak jogging;
rompi bawah; sabuk kulit [pakaian]; sandal bayi; sandal lipat; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan
rajutan; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu karet; sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk bayi; setelan jas; setelan ketel; slip ukuran penuh; sol karet atau
bahan plastik timbul; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; sweater bayi; sweater katun; sweater ringan; syal renda; syal yang
melingkar di leher; topi; topi berbandul; topi rajut; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; turtleneck; tutup
kepala anak-anak; wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037107
: 03/06/2021 15:23:46
:
: Inneke

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asri No. 48 RT 003 RW 016 Bina Griya Indah Pekalongan, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah, 51116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GIWANG
: Giwang adalah Merupakan suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Kuning , Putih , Hjiau , Biru
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung batik===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037108
: 03/06/2021 15:25:18
:
: BUDIONO ZAINAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tegalsari No.44, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ZUKUTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 20
: ===Bantalan kasur; Meja [Perabotan]; Meja samping tempat tidur; Perabotan luar ruangan; Rak-rak untuk perabot; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bangku kerja; bantal; bingkai foto;
bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; cabinet [perabot]; cermin; dipan untuk bayi; furnitur kamar tidur; furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; futon [perabot]; guling; kasur; kasur berpegas; kasur pegas; kursi [perabot]; lemari; lemari
pajangan; mebel; perabot rumah tangga; rak pakaian [perabot]; sandaran tempat tidur; sofa; tempat tidur bayi; tempat tidur
dipan; tempat tidur lipat; tempat tidur sofa; tempat tidur untuk anak-anak; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau
diangkut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037109
: 03/06/2021 15:26:52
:
: PT. KAYA INDAH MAS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: EIGHTYEIGHT @KASABLANKA OFFICE TOWER LT.38 UNIT A-D, JL.
CASABLANGKA KAV. 88, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAYO HOTEL DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Oranye
: 43
: ===-; 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; 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

740
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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 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; kaferestoran 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
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minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan 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 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 spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan
makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; 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; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; 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
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minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi
hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara;
menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat
tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara
di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari
paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan
akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk
bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas
konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan
fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman
trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan
layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan
layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan
penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran;
menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan
makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian
dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan
minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan
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, 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 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 restoran;
penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi,
pameran dan konvensi; 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 akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-
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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 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 dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037110
: 03/06/2021 15:29:10
:
: PT TRIPATRA NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GEDONG PANJANG II NO. 14 L RT. 001 RW. 010 KEL. PEKOJAN KEC.
TAMBORA JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Petrolamp FO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Blue dan Light green
: 4
: ===Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Minyak Bahan Bakar
Kendaraan Laut; minyak bakar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: D032021037111
: 03/06/2021 15:30:46
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: CHAIRIL CHAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jorong Sungai Angek, Nagari Simarasok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 26192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 2 Kamba
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau dan Putih
: 1
: ===garam beryodium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037112
: 03/06/2021 15:33:50
:
: BYUNG KWON CHUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT. TAMAN ANGGREK TWR 04-27G RT/RW : 004/007 Kel. Tanjung Duren
Selatan, Kec. Grogol Petamburan., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONGNIS Prestige + Logo
: MONGNIS : Suatu Penamaan Prestige : Kemewahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING KEEMASAN
: 3
: ===Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Krim matahari (bukan untuk pengunaan

740

pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya;
Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah
(Kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Perawatan anti-penuaan; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan
rambut; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kosmetik dan sediaan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim foundation; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kulit tabir surya; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion untuk kulit; losion dan semprotan
untuk kulit (non-medis); losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah
kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan
preparat; pasta gigi; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencerah kulit;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pewarna rambut; preparat
pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); sabun cair; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
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kepala; 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 perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan
tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum
yang mengandung ekstrak batu permata; tabir surya; tabir surya untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037113
: 03/06/2021 15:35:46
:
: Advanced New Technologies Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan
: Lukisan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan Putih.
: 36, 9, 42
:
===Asuransi; Jasa perbankan; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek (sebagai alat
pembayaran); Layanan pinjaman; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Pengaturan
dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Perbankan online; agen untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas atau
daya listrik; analisa keuangan; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real
estat]; investasi Real Estate; jasa agen real estat; jasa brankas penyimpanan; jasa investasi; jasa kartu kredit, mengolah dan
mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan;
jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan,
manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real
estate; jasa konsultasi, informasi dan pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa
manajemen aset dan keuangan; jasa manajemen risiko kredit elektronik; jasa pembayaran pembelian elektronik dan
pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran secara online; jasa penagihan sewa; jasa pendebitan dan pengkreditan
rekening keuangan; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa
transfer uang; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa pialang efek; jasa pialang saham dan obligasi; jasa
rekening tabungan; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa
transfer mata uang asing; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring, finansial;
konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; kutipan harga bursa; layanan agen perumahan;
layanan aktuaria; layanan informasi, pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi; layanan transfer dana; layanan transfer dana elektronik; memberikan pinjaman sementara; mengatur keuangan
untuk proyek konstruksi; penanaman Modal; penerbitan kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan
sebagai tiket perjalanan elektronik; penerbitan voucher; pengumpulan dana amal; penilaian barang antik; penilaian mobil
bekas; penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian seni; perdagangan mata uang; pertukaran mata uang asing; pialang
mata uang; transaksi mata uang; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transmisi dana secara elektronik untuk
pihak lain; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
===Peralatan Global Positioning System [GPS]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi,
sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; adapter,
sakelar, router dan hub jaringan komputer; alas mouse; alat kendali jarak jauh *; alat pemadam api; alat pendengar; alat
streaming media digital; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi komputer untuk
streaming video, musik dan gambar; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar,
monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer,
pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar
media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; asisten digital pribadi (PDA); compact disc; dekoder; dudukan
disesuaikan untuk laptop; headphone; kamera pengawas; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan
identifikasi yang dikodekan atau magnetik; komputer; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat
keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal
komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses
ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data,
komputer; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; pembawa data magnetik, disc perekaman;
pemutar media pribadi; peralatan siaran televisi; peralatan telekomunikasi; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik;
perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik,

740
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pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak
pembuktian keaslian; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; program komputer;
program penyimpanan data; publikasi elektronik yang dapat diunduh; server; speaker; tas komputer; unit penyiaran radio dan
televisi mobile; workstation komputer [perangkat keras]===
===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk
internet; Pemberian nasehat teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan;
Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; data autentikasi
melalui blockchain; data sertifikasi melalui blockchain; desain dan pengembangan halaman web; desain personal digital
assistants, alat pemutar media pribadi, telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain sistem komputer; enkripsi,
dekripsi, dan autentikasi informasi, pesan, dan data; jasa analisa komputer; jasa evaluasi dan pengujian; jasa ilmiah dan
teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa komputer dan pemrograman;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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; keamanan,
perlindungan, dan pemulihan TI; komputasi awan; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan integrasi
sistem komputer; layanan keamanan data; layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan data elektronik; menyediakan
jasa autentikasi menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi
perangkat keras serta perangkat lunak lainnya untuk penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak
produk terlisensi, dan pertemuan penggemar; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat
di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; pemrograman komputer sehubungan dengan pertahanan
terhadap virus; penyedia layanan keamanan untuk jaringan komputer, akses komputer dan transaksi komputerisasi; program
manajemen resiko keamanan komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037114
: 03/06/2021 15:36:11
:
: JESSICA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sukamantri, RT.006, RW.001, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FINE FLOWERS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Putih
: 35
: ===Toko bunga; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel yang
berkaitan dengan bunga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037115
: 03/06/2021 15:37:33
:
: PT Danpac Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Sedayu Biz Park Blok DM 5 NO 31 E Jl. Daan Mogot Km. 18 Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STERIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 10
: ===Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis;
Peralatan hemodialisis; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; alat kontrasepsi; aparatur kebidanan; perangkat
yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037116
: 03/06/2021 15:38:06
:
: MARIA ELISABETH C. PRANDA

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Golo Koe Residence Kavling O2 Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan
Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mata Manuk
: Mata Manuk adalah bahasa daerah yang memiliki arti "Mata Ayam"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna coklat artinya warna bumi, warna kuning artinya Matahari/Kehidupan
: 24
: ===kain tenun; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037117
: 03/06/2021 15:39:31
:
: Chandra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Grand Puri Grisenda Blok GF Nomor 2 RT007 RW 010 Kelurahan Kapuk Muara
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Terahertz (THz)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna bisa berganti sesuai kebutuhan, tidak selalu 1 warna
: 11
: ===peralatan/mesin pengolahan air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037118
: 03/06/2021 15:40:53
:
: Mars, Incorporated

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6885 Elm Street, McLean, VA 22101, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUTRI DEFENSE
: NUTRI DEFENSE = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 31
: ===Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; bahan
makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk ikan; benih-benih; buah dan
sayuran segar; burung hidup; hewan hidup; ikan, hidup; sampah binatang; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing;
tulang sotong untuk makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bima Sakti 2/GS-34, RT/RW: 010/003, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

: DID2021037119
: 03/06/2021 15:41:48
:
: KAA JUSUF THAMRUN

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: OKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih.
: 21
: ===Bantalan pembersih; Barang-barang sikat; Baskom; Botol aluminium; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol kecil / botol
cuka; Cangkir kertas atau plastik; Centong; Corong; Cup kue dari kertas; Gayung; Gelas; Gelas anggur; Gelas, kotak makan
siang dan wadah makanan; Gentong; Kain untuk membersihkan lantai; Kotak dari gelas; Langseng; Mangkok; Mug untuk teh
dan kopi; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci panekuk Denmark; Panci panekuk Swedia; Panci presto;
Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Peralatan masak; 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; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Piring; Rak Piring; Ringkok
(Mangkok); Sabut pembersih dari stainless; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sendok
pemoles untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan
kaca jendela; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tatakan; Tatakan Kue;
Teko teh; Tempat tisu kamar mandi; Termos air; Termos es; Toples Kaca; Tumbler [gelas minum]; Tutup gelas; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wajan ceper (peralatan masak); 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 pembersih [instrumen pembersih]; alat pemotong kue;
alat untuk sandaran sumpit; artikel untuk keperluan pembersihan; bahan polishing untuk membuat mengkilap, kecuali
preparasi, kertas dan batu; baki keperluan rumah tangga; baki penyajian; baki peralatan makan; baki untuk keperluan rumah
tangga; bantalan logam untuk dibersihkan; barang pecah belah dekoratif; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kaca; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari keramik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari
tembikar; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; berkemah panggangan [peralatan memasak]; botol; botol
air; botol air aluminium; botol anggur; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol minum; botol minuman; botol
pasir dekoratif; botol pendingin; botol terisolasi termal; botol vakum; botol-botol plastik; bulu binatang [sikat]; cangkir; cangkir
biodegradable; cangkir buah; cangkir kopi; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir sake; cangkir telur; ceret bersiul;
ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu; cetakan kue; cetakan
masakan; cetakan plastik untuk es lilin; cetakan puding; chawan [mangkuk nasi Jepang]; cina dekoratif; corong; corong pai;
corong untuk penggunaan dapur; cupcake kue cangkir; fondues [peralatan memasak], non-listrik; garpu memasak; garpu
memasak hotdog; gelas (wadah); gelas [wadah minuman]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas kaca; gelas
kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas minum; gelas minuman; gelas plastik; gelas sampanye; gelas teh; hachi
[mangkuk saji gaya Jepang]; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; kain lap
penghapus debu; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain microfiber untuk
membersihkan; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pemoles; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk
membersihkan; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk memoles sepatu; kain untuk
mengeringkan; kancing kait; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; kasing sumpit; keranjang belanja untuk keperluan
rumah tangga; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang pengukus; keranjang piknik yang dipasang,
termasuk piring; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang sampah; keranjang untuk keperluan rumah tangga;
kotak kaca dekoratif; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan
siang yang terbuat dari plastik; kotak tisu; kristal [gelas]; kulit chamois untuk dibersihkan; kyusu [teko gaya Jepang]; lap bulu;
lap debu; lap pembersih; lap sintetis chamois; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk berbasis
pulp kertas biodegradable; mangkuk biodegradable; mangkuk buah; mangkuk kaca; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk
salad; mangkuk sekali pakai; membersihkan sarung tangan dari kain; membersihkan spons; menggosok spons; mesin
pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; model skala [ornamen] terakota; mug dengan tutup untuk
perjalanan; mug perjalanan terisolasi; mug plastik; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan;
nampan untuk memanggang; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari terakota; panci; panci bertekanan uap; panci
broiler; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci kaca; panci masak; panci masak
logam; panci muffin; panci pai; panci pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci
rebus; panci tembikar; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; pembuka botol; pemegang tusuk gigi; pemotong
cookie [biskuit]; pemotong fondant; pemotong kue; penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; pencakar panci dan
wajan; penutup kotak tisu; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir;
peralatan masak [panci dan wajan]; piring; piring biodegradable; piring dekoratif; piring kaca; piring keramik untuk
memanggang; piring kertas; piring kue; piring memanggang; piring plastik; piring saji; piring sayuran; piring tahan microwave;
piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang
dapat terurai secara hayati; pompa vakum untuk botol anggur; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; prisma kristal dekoratif;
rantang; sabut gosok; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan pemoles; sarung tangan
pencuci piring; sarung tangan pengelupasan; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sarung tangan rumah tangga untuk
keperluan pembersihan; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sedotan; sedotan untuk minum; sepon; sepon
penyemir sepatu dan kain; set mug; set panci masak; sikat; sikat bak mandi; sikat botol; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang
digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat debu; sikat gosok; sikat jamur; sikat lantai; sikat
mandi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pencuci piring; sikat pengelupasan; sikat rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat serat;
sikat toilet; sikat untuk alas kaki; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat
untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat untuk merawat hewan peliharaan;
sikat wallpaper; sisa wol untuk membersihkan; spons dapur; spons kosmetik; spons laut alami; spons make-up; spons mandi;
spons pel; spons pijat; spons toilet; spons tubuh; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples permen; stoples
rempah-rempah porselen; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur;
sumpit; sumpit sekali pakai; tatakan gelas; tatakan untuk memanggang; teko; teko air; teko besar; teko kopi, non-listrik; tempat
gelas; tempat kue; tempat menaruh kue bertingkat; tempat sumpit; tempat tissue; tempat tusuk gigi; terakota (campuran tanah
liat dan pasir) atau gelas; termos *; termos minum; termos nasi; tong sampah; toples; toples dapur; toples plastik untuk
keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai dan jeli; tudung saji; tusuk gigi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tutup
panci; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk piring dan
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piring; wadah dapur untuk nasi; wajan; wajan non-listrik; wol baja; wol baja untuk membersihkan; wol logam untuk dibersihkan;
yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037120
: 03/06/2021 15:42:27
:
: KUNTJORO WIBOWO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM MANTIASIH NO 44 RT.004 RW.010, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BME + LOGO
: BME = BINTANG MAKMUR ELECTRONIK

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH,BIRU,MERAH,HITAM
: 9
: ===alat pencampur suara; amplifier audio; audio processor; kabel dan kabel listrik; loudspeakers; mikropon; pengeras suara
audio; power amplifier profesional; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; wirelless portable speaker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Limo Blok T 1/2 Grogol Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Adrio Rivaldi Setiawan LL.B.,
: Kusnandar & Co Equity Tower Lantai 25, Sudirman Central Business District
(SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Kebayoran Baru Kota Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 41
: ===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; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan];
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; coaching [pendidikan dan
pelatihan]; 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; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih
lanjut dan pendidikan; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni
rupa; layanan sekolah bahasa; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; pendidikan lebih lanjut; pendidikan untuk penderita disabilitas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037121
: 03/06/2021 15:49:22
:
: Andro Rinaldi Setiawan

: DID2021037122
: 03/06/2021 15:52:44
:
: PT SANYANG INDUSTRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KAWASAN INDUSTRI MM2100 BLOK ii NO.1, JATIWANGI CIKARANG BARAT BEKASI, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ECLASSIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam, putih dan silver
: 12

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan elektrik; mesin listrik untuk sepeda
roda dua; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; sepeda motor listrik; skuter
bertenaga listrik [kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037123
: 03/06/2021 15:53:47
:
: Hermanto.S.Si

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sumarsono No. 387A. DS III, Rt 001 Rw 001, Kel. Helvetia, Kec. Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAMSPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Baju koko; Baju tidur; Bodysuit; Celana jeans; Gesper; Hijab; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Kulot; Pakaian Pria; Pakaian
dalam; Stoking; Sweater; T-shirt; alas kaki; alas kaki bayi; ascots; baju dalam; baju hamil; bandana; bikini; blazer; blazers;
blus; bra; bra menyusui; celana; celana boxer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun;
hoodies; jaket [pakaian]; jas kulit; jilbab; jubah; kaftan; kaus; kaus kaki anak-anak; kemeja; kimono; korset; korset [pakaian
dalam]; legging [celana panjang]; lingerie; manset; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian
dalam anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita; pakaian wol; penghangat leher; piyama; rok; rok mini; sandal; sandal kulit; sapu tangan [pakaian];
sepatu; sepatu bot; sepatu kulit; singlet; sunsuits; syal renda; topi; tuksedo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037124
: 03/06/2021 15:54:55
:
: Andro Rinaldi Setiawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Limo Blok T 1/2 Grogol Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Maria Melianti S.H.
: Equity Tower Lantai 25, SCBD Lot.9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPECIAL EDUCATION AND VOCATIONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 41
: ===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; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan];
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; coaching [pendidikan dan
pelatihan]; 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; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih
lanjut dan pendidikan; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni
rupa; layanan sekolah bahasa; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; pendidikan lebih lanjut; pendidikan untuk penderita disabilitas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037125
: 03/06/2021 15:55:12
:
: PT. Baraya Niaga Sentosa

540 Etiket

540 Etiket

: MUC Building lt. 6, Jln. TB Simatupang No. 15, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOMICARE
: Care artinya pemeliharaan/perlindungan/penjagaan/kepedulian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Putih
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Batang kondisioner; Bedak padat untuk wajah; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk
menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cologne bayi; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barangbarang 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; Esens rambut; Gel untuk mandi;
Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar
UV; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik);
Masker wajah pembersih pori-pori; Minyak bayi; Parfum laundry; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan
bayi; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pembilas kain; Pewangi badan (kosmetik);
Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan penyegar
udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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.; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut;
Standar pelembut kain; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; agen pembilas untuk cucian; air linen beraroma; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; balm cukur; basma [pewarna kosmetik]; batu keramik
beraroma; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bom mandi; bronzer kulit; bubuk
gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk pasta gigi; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk-bubuk untuk
tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan pembersih; cairan penghilang noda; cologne setelah bercukur;
dandan; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen
pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen piring; deterjen untuk keperluan rumah tangga;
deterjen untuk penggunaan rumah tangga; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emulsi setelah bercukur; esens pemutih;
esens tubuh; esens wajah; esensi badian; fizzies mandi; foundation; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma;
garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam
pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi;
gel mandi, krim dan minyak; gel pra-cukur; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan
mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh; gel untuk wajah; handuk basah
yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner sampo;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut; krim aromaterapi; krim bibir; krim kecantikan;
krim kulit; krim malam; krim mandi; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh; krim untuk mandi;
krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pembersih kulit; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up bedak; make-up menghapus krim; make-up tubuh; makeup untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik
mandi; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker wajah; mengklarifikasi tonik wajah; minyak
almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak
mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi tanpa obat; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak melati; minyak parfum; minyak pijat; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak tubuh; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik];
obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; paket kosmetik
wajah; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan
industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen
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karet; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab
dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih kulit; pembersih semprot untuk
keperluan rumah tangga; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilas akhir cucian; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemoles bibir; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun)
bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; pensil make-up; penyegar nafas;
penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perasa makanan [minyak esensial]; perona
pipi; persiapan untuk perawatan rambut; pewarna Rambut; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan
mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat;
primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk
cairan; produk wewangian; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; 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 cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun tanpa air;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi tanpa obat; sediaan menyegarkan nafas
untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan
serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum
ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan pijat tanpa obat; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk
mencuci pakaian; semprotan linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serpih mandi; serum kecantikan; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; strip napas menyegarkan;
strip pemutih, pasta gigi; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab setelah bercukur; susu
tubuh; tabir surya tahan air; tablet deterjen pencuci piring; texturizers kulit; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan
persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik
pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisyu bayi; toner kulit; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan
untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan wewangian;
wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bima Sakti 2/GS-34, RT/RW: 010/003, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih.
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon kerang; Abon telur; Buah dan sayuran

: DID2021037126
: 03/06/2021 15:58:50
:
: KAA JUSUF THAMRUN

540 Etiket

kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah kelapa; Buah-buahan kaleng; Daging buah kelapa; Hasil-hasil produksi susu; Jeli;
Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang rasa (berbumbu); Kaldu daging sapi; Kaldu pati ayam yang dapat
diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Keripik tahu; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan;
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 berbahan dasar yogurt; Manisan buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman yogurt; Sarden dan makarel; Sayur asem; Sayur sop;
Sayuran (tambahan pate); Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Susu kacang kedelai; Yoghurt; abon tulang ikan; agar-agar*;
bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
bubuk keju; daging; daging kornet; daging segar; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dendeng; ekstrak daging; jeli
buah; kacang atom; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang mede, diproses; kacang oven; kacang panggang; kacang
pilus; kacang polong, diolah; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu beku; keju; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelp
(rumput laut), diolahan; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik buah; keripik ikan; keripik kentang; keripik
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pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik tempe; keripik udang; kismis; konsentrat kaldu daging; krim keju; kuaci;
makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; margarin;
mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman
berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman
yang terbuat dari yogurt; minyak bunga matahari; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak jagung;
minyak kelapa untuk makanan; minyak wijen; minyak zaitun murni; pasta buah; produk makanan laut kalengan; pulses
(kacang-kacangan), diolah; salad buah; santan; sarang burung yang bisa dimakan; sari kelapa (santan); saus keju; selai; selai
blueberry; selai buah; selai kacang; selai nanas; selai rasberi; stik keju; susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk
anak kecil dan anak-anak; susu kedelai; susu kelapa; susu lanjutan untuk anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan
anak-anak; susu sapi; teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur ayam; telur puyuh; telur*; teripang, tidak hidup; yogurt
untuk anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037127
: 03/06/2021 16:00:25
:
: Ir. Henry Tam

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darmo Baru Barat 12/5, Rt 005 Rw 003, Kel. Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BROMO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 28
:
===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot
perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah
raga; Arko; Balok start (balok untuk garis start); Balon mainan; Balon tiup; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bank
mainan; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan
lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Bar
dinding untuk senam; Barang-barang permainan busa baru; Bean bag; Beban dalam lompat tali; Blok start untuk olahraga;
Bobot bebas; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat
untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola ukuran apa saja; Bola, tee,
dan penanda golf; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka
bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka
maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Busur memanah Jepang; Catur Cina [permainan]; Cones bola kerucut; Deck (papan
pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu
Natal listrik; Egrang; Gangsing; Gawang/Stum kriket; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi
menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Hiasan Dinding Wayang Kulit; Hiasan dan dekorasi untuk
pohon natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki
natal; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Indikator gigitan (untuk memancing); Jari-jari dan tangantangan busa; Joran; Kantong jaring; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere;
Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kasing untuk
raket tenis; Kedok (Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kerupuk Natal [kebaruan pesta];
Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi
untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kotak untuk umpan
bentuk lalat [peralatan memancing]; Kue kering Natal [bonbon]; Kursi game interaktif untuk game video; Kursi untuk permainan
(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mah-Jong; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar;
Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari
logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
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kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Menashi-daruma
[boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Mesin latihan fisik; Mesin pachinko; Mesin permainan arcade; Mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Natal kerupuk; Obyek kamuflase
untuk berburu; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gulagula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Ornamen pohon Natal menggabungkan fungsi alarm kebakaran; Panjat Pinang;
Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan
yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan;
perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pegangan untuk bat
tenis meja; Pelembungan; Pelindung kaki untuk penggunaan atletik; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan
olahraga kriket; Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol;
Penanda tee golf; Pendukung atletik; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang
pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Penjaga lengan untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan
atletik; Penutupan pohon Natal; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan ketahanan
pembentukan otot; Peralatan olah raga; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur
salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis, yaitu, bola tenis;
Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perangkat (dijual
lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat
ember dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model
mainan; Pergilah naik game; Perlengkapan alat senam dan olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser,
bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras pemasangan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif,
teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi
trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki
dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan
televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Permainan yang
menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan;
rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan;
kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan,
barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras); Permainan, mainan, barang-barang senam dan
olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan
olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan
olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan; Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat
senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal. (Games; Perosotan air; Pi
atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis; Pita/ikatan elastis; Pita/ikatan senam; Pohon natal dari bahan sintetis; Qiu-Qiu;
Rak tongkat pemukul bola biliar; Rangkaian kail pada umpan untuk Tenya Fishing; Rok pohon Natal; Rumah mainan; Sarung
tangan kriket; Sarung tangan untuk tinju; Senar untuk memancing; Sero (Perangkap Ikan Dari Bambu); Set Mainan; Simpai;
Sirip untuk berenang; Skittles; Stoking Natal; Struktur gedung mainan; Tali senam; Tanda pengenal tas golf; Tas khusus
diadaptasi untuk peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tegakan pohon natal; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf,
pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk
penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet
latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tongkat pemukul permainan kriket; Tongkat untuk
memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Topeng halloween; Topeng mainan dan kostum; Truk (penyangga roda)
papan luncur; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; Umbing (Jala Dari Kerangka Bambu); Wayang Kulit;
[target]; adonan mainan; aileron untuk papan selancar angin; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta
mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alas lantai interaktif untuk mengontrol gim video; alat bantu berenang sayap air
untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat
beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara gelanggang; alat dan mesin bowling; alat genggam untuk
permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan koin/konter, otomatis); alat hiburan untuk digunakan dalam
arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat mainan; alat
memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat pembuat sudut derajat ski; alat pemukul untuk anak-anak; alat
peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada
alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak;
alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap;
alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat ); alat untuk game; alat untuk gim selain yang disesuaikan untuk
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digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih otot tangan
(barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk
permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam
dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga; alatalat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan
fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia untuk berburu; aroma penarik
binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk
memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band
pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan untuk raket
tenis meja; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan
bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika;
bantalan fokus karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika;
bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan
olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk
skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan
untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard;
bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan tendangan karate; bantalan
tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk
papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard; bantalan tulang kering untuk seni
bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar latihan; bar monyet; bar paralel untuk senam;
barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barangbarang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang
senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan
(cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; barel panah; baseball batting tees; bata bangunan mainan; batang paralel
yang tidak rata untuk senam; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu keriting; batu
untuk bermain game Go; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beanbag untuk
bermain otedama; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebat-bebat
(pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel
olahraga]; bendera sudut untuk bidang bermain; berburu; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berdiskusi; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk golf; berlatih
jaring untuk kriket; bermain kartu untuk digunakan dalam trik sulap; bermain menyusun karpet puzzle; bermain tikar
memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; bidang (pegangan)
anti licin untuk raket; binatang mainan; binding ski; binding snowboard; binding untuk ski air; binding untuk ski alpine; binding
untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok (mainan); blok
awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang mampu interkoneksi;
blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga; bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot kaki [artikel olahraga]; bobot
pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola bocce; bola bowling; bola
bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola hoki lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola karet; bola kebugaran;
bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola olahraga; bola pantai;
bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola pétanque; bola rugby; bola
snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis; bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anak-anak; bola untuk bermain
paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola untuk game; bola untuk juggling; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga
raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya,
bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; bola untuk senam ritmik;
bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak; bola-bola; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka
bayi; boneka bean bag; boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka
bobblehead; boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka kain;
boneka kertas; boneka kokeshi; boneka lembut; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka; boneka
matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia]; boneka mewah; boneka porselen; boneka tangan; boneka tradisional Jepang;
boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah; boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait dengan Festival
Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya; boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan aksesorisnya; botol susu
boneka; buah-buahan Mainan; bumerang; bumper biliar; bumper bowling; bumper kolam renang; bumper pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; burung mainan; busa mengapung
untuk berenang; busur berburu; busur dan panah mainan; busur silang [artikel olahraga]; busur untuk memanah; cacing
memancing buatan; cacing plastik untuk digunakan sebagai umpan memancing; cangkir untuk dadu; catur; cawat olahraga
dengan cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cawat olahraga untuk tujuan atletik; cendera mata mainan dari
kertas; chip game; chip poker; chip poker [peralatan game]; chip roulette; chip untuk judi; chistera untuk latihan olahraga bola
Basque pelota; cincin berenang; cincin renang; cincin tinju; cincin untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; colokan
pancing; confetti meja; counter [cakram] untuk gim; craps tables [peralatan game]; creels [perangkap ikan]; curling sapu;
curling sapu [artikel olahraga]; dadu; daggerboard untuk papan selancar angin; dam [permainan]; dayung dan raket tenis meja;
dayung skateboard; dayung untuk bermain paddleball; dayung untuk bermain tenis platform; dayung untuk ski selancar; deck
skateboard; deck snowboard; dekorasi untuk pohon Natal; dekorasi untuk pohon Natal, kecuali barang penerangan dan
permen; dinding panjat; diskus [artikel olahraga]; diskus untuk olahraga; diskus untuk olahraga lapangan; dreidels; drone
[mainan]; duck blinds [artikel olahraga]; dumbbell; dumbel untuk angkat berat); ekor layang-layang; ekspander dada
[berolahraga]; ekspander[berolahraga]; ekstender untuk latihan dada; film pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan
layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fishing fly boxes [artikel memancing];
fletching untuk panah memanah; foil untuk pagar; foil, sayap foil, pengatur keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan
foil,tiang layar foil; furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka; game backgammon; game basket meja;
game dadu; game dart; game elektronik genggam; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan
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penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; game
panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel dengan layar kristal cair; game portabel yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; game ruang tamu; game sasaran; game shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game
tiup untuk kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad; gamepad untuk digunakan dengan gim elektronik; gamepad
untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game; gantungan baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di
atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; garis layang-layang; gasing (mainan); gaun boneka;
gawang sepak bola; gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi; genggam, permainan keterampilan non-elektronik;
gerobak tas golf bermotor; gigi palsu baru; girdle untuk sepak bola Amerika; giroskop dan stabilisator penerbangan untuk
pesawat model; gitar mainan; gol basket; gol hoki es; gol untuk sepak bola Amerika; grip band untuk raket bulutangkis; grip
pegangan untuk tongkat golf; grip untuk raket bulutangkis; grip untuk raket squash; grip untuk raket tenis; gulungan layanglayang; gulungan untuk memancing; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain]; hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah
kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); hal baru dalam bentu souvenir; halter; hanafuda [kartu remi Jepang];
hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harmonika mainan; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin,
harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; harness memancing; harness pendaki;
harness untuk papan layar; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; helikopter
mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan];
hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; home plate [artikel olahraga]; hwatu [kartu remi Korea]; ikan
mainan; indikator mogok untuk memancing di es; isyarat biliar; isyarat snooker; jack-in-the-box; jaket renang; jala ikan
genggam; jalur balap untuk kolam renang; jalur lari dari plastik; jalur sepatu roda; jam mainan; jam tangan mainan; jaring
basket; jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; jaring kupu-kupu; jaring mainan kupu-kupu; jaring pendaratan
untuk pemancing; jaring raket; jaring renang; jaring tenis; jaring tenis meja; jaring tenis platform; jaring untuk gol hoki es; jaring
untuk gol sepak bola; jaring untuk kantong meja biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk lapangan olahraga;
jaring untuk olahraga; jaring untuk permainan bola; jaring untuk saku meja biliar; jaring untuk sasaran hoki lapangan; jaring
voli; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk
game; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; jembatan isyarat snooker; jockstraps [pendukung atletik]; joran pancing dan
perlatan pancing; joystick game komputer; joystick untuk permainan video; juggling diabolos; jungkat-jungkit; kacamata
mainan prisma; kain strip penyerap keringan untuk bet dan raket; kait untuk hiasan pohon Natal; kaleidoskop; kalung papan
selancar; kalung perahu layar; kamar boneka; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan
yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur untuk isyarat biliar; kapur untuk isyarat snooker; kartu awal untuk
bermain game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu bingo; kartu domino; kartu keno; kartu perdagangan untuk
permainan; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karung tinju; karung tinju untuk tinju; karuta
playing cards [permainan kartu Jepang]; kaset pegangan untuk raket; kaset pegangan untuk raket bulutangkis; kaset
pegangan untuk raket squash; kaset pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja; kasing yang
disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan dart; kasing
untuk bermain kartu; kasing untuk bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket bulutangkis; kasing untuk
raket soft tennis; kastil mainan; kasur atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah; kasus untuk
aksesoris bermain; kasus untuk busur memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus untuk panah
memanah; kasus untuk struktur mainan; kasus untuk tokoh aksi; kelereng untuk game; kendali jarak jauh untuk kendaraan
model skala operasi; kendaraan balap model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan
elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan
mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari
dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan;
kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang
dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; keping permainan yang digunakan oleh pembagi
kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; keranjang ikan; kereta bayi mainan; kereta bola; kereta golf tidak bermotor;
kereta luncur [artikel olahraga]; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju untuk
penggunaan rekreasi; kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta luncur untuk digunakan dalam wahana
hiburan menurun; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; kerucut slalom (mainan);
kettlebells; keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kiteboards; klub untuk
juggling; klub untuk senam ritmik; kneeboards; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung
udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk
penggunaan rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; konsol game; konsol
game genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak alat-alat memancing;
kotak kubah; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan;
kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak plyometric untuk latihan; kotak surat mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; krim yang
dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan di panjat tebing dalam dan luar ruangan; kru pit model skala; kubah kuda untuk
senam; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik;
kumpulan permainan papan; kursi reel; kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; landasan
pacu plastik (mainan); langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; latihan beban; latihan katrol;
latihan trampolin; latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase
[barang-barang olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar bisbol; ledakan pesta; leg guard; lemari
untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lompat tali; loncatan untuk senam; lonceng untuk pohon
Natal; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan
baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan
permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
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mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola
untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan
bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru;
mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan
elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget
spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak;
mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip;
mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang
terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan
karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat;
mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak
musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan
lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan
mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong
rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk
bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan
peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan perangkat model; mainan perkembangan bayi; mainan
permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi;
mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan remas; mainan
ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap; mainan skuter; mainan struktur gedung
dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balokbalok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan
untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi; mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant
(bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara; mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan
radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang
untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air;
mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola
karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan
uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker
wajah menjadi mainan; masker wajah untuk olahraga; masker wajah untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah
untuk pengendara sepeda; mata kail pancing; mata kail untuk memancing; meja biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan
koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja
snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming; memainkan perangkat pengocok
kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk
sepak bola Amerika; membuat sketsa mainan; memukul kuda untuk senam; mendorong mainan; menendang tee; mengapung
tiup untuk berenang; menggantung glider; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam;
mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball pitching; mesin berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin
game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran; mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dan
permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi
teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game pinball (mainan); mesin game
untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima taruhan; mesin game yang menghasilkan atau
menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin poker; mesin hiburan yang dioperasikan dengan
koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah aerobik; mesin latihan; mesin latihan elips; mesin
memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan cakar derek; mesin permainan
elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin permainan video rumah; mesin permainan video untuk
digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan tangan untuk digunakan dengan sistem konsol
permainan video; mesin pinball; mesin pinball yang dioperasikan dengan koin; mesin pitching bisbol; mesin rehabilitasi dan
mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin slot [mesin game]; mesin tangga untuk
berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin untuk latihan fisik; mesin video game
arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin video game yang berdiri sendiri; mesin
video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan
perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil
mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil
model skala [mainan]; model mainan; model skala; model skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model
untuk digunakan pada permainan peran; model-model untuk digunakan pada permainan perang; monoskis; motor mainan
menggunakan aki (accu); mouse gaming; mouse gaming khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol
gim video; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi
dan permen; ornament musiman (mainan); otopet mainan; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; overgrip
untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash; overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards; paddleboards stand-up;
paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk
boneka tradisional Jepang; pala untuk latihan olahraga bola Basque pelota; palang horisontal untuk senam; palang pintu tarik;
palet (permainan); palu polo; palu untuk olahraga lapangan; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing
bersandar; pancing mainan; panggilan burung [umpan]; panggilan game berburu; panggung untuk tujuan rekreasi; pangkalan
baseball; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar
menggabungkan layar; papan luncur; papan pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan
selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan
ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk
selancar layang-layang; papan yang digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; paraglider;
paralayang; party popper [pesta hal baru]; pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung
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mainan plastik yang dijadikan model; patung mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata
anggar]; pedang bambu untuk kendo; pedang kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk pagar; pegangan layanglayang; pegangan pancing; pegangan panjang dinding (barang-barang olahraga); pegangan tongkat golf; pegangan untuk
raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan untuk tongkat golf; pegas untuk berolahraga; pelampung memancing untuk
pemancing; pelampung untuk keperluan rekreasi, snorkeling,; pelat anti licin; pelatih (ekspander); pelindung anggota tubuh
(barang-barang olahraga); pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada untuk baseball;
pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung
dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk gimnasium; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga);
pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk
perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game
elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam
elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat
permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit
permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi
untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga);
pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan
olahraga); pelindung pergelangan kaki; pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung
perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela
diri; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pinggang untuk penggunaan atletik; pelindung pisau sepatu untuk melindungi
saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar
untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar
untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung telapak tangan untuk
penggunaan atletik; pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga;
pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika; pelindung tulang ekor (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat
olahraga); pelindung tulang kering (peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung ujung
kaki; pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati tanah liat; pemain rekaman
mainan; pemandangan busur non-teleskopik untuk memanah; pemandangan busur terbuka untuk memanah; pemandu sorak
pom-pom; pembalap model skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pemberat
untuk latihan beban; pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemegang
diadaptasi khusus untuk tiket lotre; pemegang pancing; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat
biliar; pemegang untuk snooker cue chalk; pemintal memancing; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pemungut
bola golf; pemungut bola tenis; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; penajam titik panah; penanda
biliar; penanda bola golf; penanda chip untuk bingo; penanda untuk bola golf; penarik ikan; penarik rusa; pendukung atletik
pria [artikel olahraga]; penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali
gerak untuk game komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video
game; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali
untuk mobil mainan; penggulung pancing; pengikat kepala ; pengontrol dan joystick untuk gim video; pengontrol permainan
video; pengontrol untuk mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan
luncur salju, sabuk pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk
memanah; penjaga pisau seluncur es; penjaga siku untuk bermain skateboard; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup
berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis;
penutup berbentuk untuk raket raket; penutup berbentuk untuk raket squash; penutup berbentuk untuk raket tenis; penutup
berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk untuk
tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup kepala; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup kepala
untuk raket squash; penutup kepala untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup khusus disesuaikan
untuk pohon Natal buatan; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket
tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan
untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk
konsol game; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan
es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk
rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon Natal; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan;
peralatan bermain di luar ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli;
peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus
game; peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya peralatan latihan beban dan
latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan
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peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan hiburan dan gim yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan juggling;
peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; peralatan
olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar; peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan
tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer
selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan
papan; peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan
squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan
untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk
latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal
atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang
berdiri bebas; peralatan video game yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkap merpati
tanah liat; perangkat model keterampilan mainan figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat pengapungan
kickboard untuk penggunaan rekreasi; perangkat permainan catur; peredam getaran untuk raket; peredam getaran untuk raket
tenis; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan;
perisai mencolok untuk penggunaan olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga
tim; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo
air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan
bangunan; permainan beratap menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan
dam (games); permainan dan alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan
elektronik genggam untuk anak-anak; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam;
permainan gelang; permainan hoki; permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang
diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi
untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik;
permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara;
permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat
terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio;
pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara; piano mainan; pin bowling; pin, ketapel (peralatan
olahraga); pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball; piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang
(mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere,
cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pisau es; pisau untuk tongkat hoki es; pistol air;
pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita [hal baru pesta]; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe
[pesta hal baru]; pita penahan keringat (barang olahraga); pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; plastron
kendo; platform latihan; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon
Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk
memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan
balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; ponsel untuk anak-anak; pool penghitungan bola; poros
bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat
golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang
digunakan dalam game Go]; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel
yang terbungkus; pucks hoki; pucks hoki es; puncak berputar; pushchairs mainan; putar untuk meninju tas; putters golf;
puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; quiver untuk memanah; quoits; rak
bola biliar; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket padel; raket pelota dari kayu; raket raket; raket soft tennis; raket
squash; raket tenis; raket tenis meja; raket tenis menekan; rantai (barang-barang olahraga); rattles [mainan]; rel skateboard;
rem ski; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring bola basket; ring, bola
dan balon untuk cross training.; rintangan untuk olahraga lari; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
roda kemudi mainan; roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda roulette; roda skateboard; roda untuk kendaraan mainan; roda
yoga; roket mainan; rol busa dilipat; rol untuk sepeda latihan stasioner; rompi pemberat (barang-barang olahraga); rosin
digunakan oleh atlet; rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat
beban dan cross training; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga
lainnya; sabuk latihan pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; safety
padding untuk badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam
aktivitas olahraga; salju Globes; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter
untuk papan selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk
papan selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk
latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris
untuk permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung
tangan hoki lapangan; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga;
sarung tangan pagar; sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk
softball; sarung tangan pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung
tangan raket; sarung tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung
tangan untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung
kawat; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung yang diperkuat; sarung tangan untuk sepak bola
Amerika; sarung tangan untuk ski air; sarung tinju; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit
[penutup untuk ski]; segitiga bola biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar raket; senar untuk
memancing; sendok garpu mainan; sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan;
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senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata tombak [artikel olahraga]; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft)
untuk tujuan rekreasi; sensor gigitan [memancing]; sepak bola; sepatu boneka; sepatu es; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu
roda in-line; sepatu roda untuk anak-anak; sepatu skating dengan skate terlampir; sepeda anak-anak (bukan fasilitas
transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk
digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set dumb-bell;
set halter; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap; set teeball; set tiket sekali pakai untuk bermain game
kesempatan; setrika golf; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak; simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam ritmik;
sinkers memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam; sirip untuk
papan layar; sirip untuk papan selancar; skateboard jari; ski; ski air; ski alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju; ski
selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot [artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh
pegas [artikel olahraga]; spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin; stan berburu [artikel olahraga]; stasiun layanan
mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket; string untuk raket bulutangkis; string untuk raket olahraga; string untuk
raket raket; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string untuk raket soft tennis; string untuk tongkat lacrosse;
stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; susun blok; tab jari untuk memanah; tabel game elektronik dan
elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps komputerisasi; tabung tiup memancing mengapung; tali
(lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk memanah; tali digunakan untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali
pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard; tali pengikat jari; tali pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali
pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan
selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat; tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan;
tangga senam; tangkai stik untuk balon dari plastik; target; target elektronik; target elektronik untuk permainan dan olahraga;
target senjata api; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; target udara miniatur yang
dikendalikan radio untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop
tiup; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling;
tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan
olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk snowboards; tas disesuaikan
untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk tongkat lacrosse; tas golf; tas golf
dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video
game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus
diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game genggam; tas khusus diadaptasi untuk
peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan dalam ice figure skating; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas kriket; tas memancing;
tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas pengangkut bola; tas peralatan untuk rugby
(peralatan latihan rugby); tas raket; tas tee golf; tas tongkat golf; tas troli untuk peralatan golf; tas umpan untuk memegang
umpan hidup; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk
peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang
dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tas yang disesuaikan untuk alat
pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; teater
boneka [mainan]; tee golf; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tembakan menempatkan untuk olahraga
lapangan; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk memancing; tempat gulungan pancing; tempat lilin untuk
pohon Natal; tempat tidur boneka; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi dalam air; tenis tegak;
tepi papan ski; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tiang ganda untuk berlayar (wishbone); tiang gawang dan
jaring,; tiang latihan pull bar; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar angin, pelat dasar
tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; tiang net bola voli; tiang
rugby; tiang slalom; tiang untuk papan layar; tiang untuk selancar angin; tikar latihan [artikel golf]; tikar latihan mengemudi
[artikel golf]; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket lotre menjadi tiket undian; tiket undian; tippet memancing; tips biliar; tips
isyarat snooker; toboggans [artikel olahraga]; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan;
tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat berputar-putar; tongkat biliar; tongkat estafet; tongkat hoki; tongkat hoki
es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat lacrosse; tongkat mainan; tongkat pancing; tongkat pembuat gelembung
dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir mainan; tongkat ski; tongkat ski
untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng anggar; topeng baru; topeng bisbol;
topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum; topeng mainan; topeng penangkap; topeng penangkap untuk baseball; topeng
penangkap untuk softball; topeng teater; topeng topeng; topi mendukung partai; topi perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi
pesta kertas kerucut; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; traktor untuk
digunakan dalam wahana hiburan menurun; trampolin; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik; trek balap [mainan]; trek
balap mobil mainan; trek balap plastik [mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak bermotor; troli pengangkut untuk papan
selancar angin; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel
sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil,
kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tujuan
hoki lapangan; tutup kepala boneka; tutup pelindung untuk papan selancar; umpan berburu unggas air; umpan memancing
buatan; umpan rusa; umpan untuk berburu; umpan untuk berburu atau memancing; umpan untuk memancing; unit genggam
untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain
game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk
bermain permainan video; unit genggam untuk bermain video game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit
genggam untuk memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau
monitor; unit joystick genggam untuk bermain video game; unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu
pribadi; unit permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
unit permainan genggam elektronik; unit remote kontrol interaktif untuk video game; usus untuk memancing; usus untuk raket;
usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; uta-garuta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu
Jepang]; video game selain dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi; wadah untuk peralatan
memancing; wahana taman hiburan; wakeboards; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi];
walkie-talkie mainan tanpa kemampuan komunikasi; waterski; yang; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang];
épées untuk pagar===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037128
: 03/06/2021 16:06:51
:
: Ir. Jeni Kadang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mirah Delima Raya No.37 RT.007/039, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa
Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAVANSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Gold
: 20
: ===Bantal besar; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal; bantal dacron; bantal
guling; bantal kasur; bantal penyangga kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037129
: 03/06/2021 16:07:40
:
: PT. LUCENT ABADI LIVE

540 Etiket

: Jl. Sisingamangaraja No. 201 B, RT/RW : 002/001,
Kel. Wonotinggal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50252
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUCENT AESTHETICS & DERMATOLOGY
: LUCENT merupakan bagian dari nama hukum pemhon yaitu PT. LUCENT ABADI LIVE.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: #C15799 #F4B7A4 #F8F0E4 #5CC1DD #C0BFBF
: 3
: ===Krim pelindung sinar UV; Krim untuk mengencangkan kulit; Losion pelindung sinar UV; Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Masker wajah untuk kuli berminyak; Pembersih wajah (kosmetik); Sabun jerawat; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; krim anti penuaan; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pemutih kulit
wajah; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim untuk mencegah kerutan wajah;
masker pemutih kulit wajah; pelembab anti-penuaan; pelembab wajah tidak mengandung obat; sabun wajah; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037130
: 03/06/2021 16:07:53
:
: AFFINIDI PTE LTD

Alamat Pemohon

: 83 CLEMENCEAU AVENUE, #02-01 UE SQUARE, SINGAPORE 239920

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ian Martin P Lumbantoruan S.H.,M.H
: Jalan Kemenyan No. 64C Ciganjur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UNIFIER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 42
:
===Jasa dukungan komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa otentikasi
pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Layanan pengamanan komputer (pemograman
dan instalasi perangkat lunak, layanan perbaikan dan pemeliharaan); Layanan portal web (desain atau hosting); Membangun
platform internet untuk perdagangan elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan

740

540 Etiket
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pengembangan piranti lunak dan piranti keras komputer; hosting fasilitas web online untuk orang lain; hosting portal web;
hosting situs komputer [situs web]; instalasi perangkat lunak komputer; jasa hosting situs web; jasa-jasa pemrograman
komputer; konsultasi teknologi; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer; layanan
instalasi piranti lunak, pemeliharaan dan pembaruan; layanan pemrograman komputer; layanan penyediaan informasi online
mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; memberikan informasi tentang desain dan pengembangan perangkat keras
dan perangkat lunak komputer; pengembangan platform komputer; platform sebagai layanan [PaaS]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037131
: 03/06/2021 16:08:14
:
: East Hope Enterprise Management Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1504, No.1777 of Century Avenue, Pilot Free Trade Zone (Shanghai)
: Andrati Sukmaningsih S.H.
: Jl. Legenda Wisata Blok E2 / 06, Zona Napoleon Cibubur, Bogor 16965

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EAST HOPE + huruf kanji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 31
: ===Bahan makanan hewan; biji-bijian [sereal]; buah, segar; bunga, alami; hewan hidup; makanan ternak; ragi untuk pakan
hewan; sayuran, segar; tanaman; unggas, hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037132
: 03/06/2021 16:09:39
:
: ShenZhen Thunderstone Technology Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 201, Building A, No.1 QianWan Road, QianHai ShenZhen-Hong Kong
Cooperation Zone, (CN)
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yum Qi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Kartrid untuk rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik;
Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Perlengkapan merokok
dengan rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; alat penguap oral untuk perokok; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan
dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa vaporizer rokok tanpa asap;
rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037134
: 03/06/2021 16:12:13
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE LYFE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari dan arti kata "LYFE" adalah Hidup.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning dan putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penyediaan makanan dan minuman;
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Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail,
kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe
kopi; Kafe-kafe; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan
kafe; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; jasa
penyiapan makanan dan minuman; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria
dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan jus bar; layanan snackbar; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037135
: 03/06/2021 16:12:45
:
: ShenZhen Thunderstone Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 201, Building A, No.1 QianWan Road, QianHai ShenZhen-Hong Kong
Cooperation Zone, (CN)
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Huruf kanji dibaca YAN XI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Kartrid untuk rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik;
Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Perlengkapan merokok
dengan rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; alat penguap oral untuk perokok; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan
dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; pipa vaporizer rokok tanpa asap;
rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037136
: 03/06/2021 16:12:58
:
: PT. Trio Sukses Mandiri Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. Mall Taman Palem Lt.2 Blok B No.58, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TSM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; patio furniture dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037138
: 03/06/2021 16:15:12
:
: Universal City Studios LLC

Alamat Pemohon

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

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WELCOME TO THE UNIVERSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Celana jeans; Daster tidur; Jaket-jaket; Jubah; Pakaian Tidur; Pakaian bayi; Romper; Switer lengan panjang; Tutup
kepala; atasan [pakaian]; bretel; celana panjang; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; dasi; gaun; kaos
kaki panjang; kemeja; kostum Halloween; mantel; oto, bukan dari kertas; overall; pakaian dalam; pakaian hangat; pakaian
renang; piyama; rok; sandal selop; sarung tangan; sepatu; sepatu bot; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037139
: 03/06/2021 16:15:37
:
: Gilbert

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Akasia Golf I No. 82 BGM PIK, RT. 001, RW. 005, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Binsar P. Sihotang S.H.,
: Komplek DKI Blok E Nomor 13 Kembangan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUJUR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru muda
: 3
: ===Kolonye; Losion dan spray untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan
jel untuk rambut; deodoran roll-on; deodoran tubuh; minyak wangi; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
penyegar tubuh dengan cara disemprot; pomade rambut; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bima Sakti 2/GS-34, RT/RW: 010/003, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih.
: 30
: ===Bakpia; Beras; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit yang dilapisi cokelat; Bubur havermot; Bubur kacang
hijau; Bumbu pecel; Dodol; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Jenang; Kakao; Kerupuk; Kue; Kue Lapis Legit; Kue
kering (pastri); Kue spiku; Kue tradisional; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Meses cokelat; Mie; Minuman
berbahan dasar madu; Minuman cokelat; Pasta; Permen; Roti pastry; Roti sobek; Roti tawar; Roti, sandwich, biskuit; Tauco;
Tong tjiu pia; Trufel coklat; adonan kue; adonan roti; baking cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; beras ketan; beras
merah; bihun [mie]; biskuit; bubuk kokoa; bubuk pengembang; bubur gandum; bubur jagung; bubur nasi; bumbu; bumbu
masak; bumbu olahan [bumbu]; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang
dapat dimakan; cokelat; cokelat batangan; cokelat putih; coklat; coklat mousses; cuka; dekorasi cokelat untuk kue; donat; es
krim; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; garam; glukosa untuk keperluan kuliner; gula; gula cair; gula
kristal putih; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; hamburger [sandwich]; kecap; kembang gula; keping cokelat; kerupuk;
kerupuk ikan; kerupuk udang; kopi; kopi buatan; kopi bubuk; krim-krim coklat; kue basah; kue bolu; kue buah; kue coklat; kue
kastangel; kue nastar; kue pastry; kue putri salju; kue tar buah; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue-kue segar; kukis (kue
kering); kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lumpia; madu; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat;
makanan ringan berbahan dasar gandum; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan;
marsmalow; merica; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kakao;

740

: DID2021037140
: 03/06/2021 16:16:08
:
: KAA JUSUF THAMRUN

540 Etiket

Halaman 446 dari 769

minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman cokelat; minuman kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman-minuman
berbahan dasar kopi;; misoa; moster; nasi bakar; nasi goreng; nasi kuning; pembungkus sandwich; pengganti cokelat;
penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak esensial; permen; permen coklat; permen karet; petis; pia
kacang; pizza; puding; rempah-rempah; roti buah; roti bun; roti gandum; roti goreng; roti oriental; roti panggang; roti segar;
roti*; sagu; sambel; sambel pecel; saos; saos tomat; saus; saus cabai; saus tomat; sereal gandum; sirup (sirup kental); sirup
cokelat; sohun; souffle coklat; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); tapioca pearls (isian untuk
minuman boba); teh; teh susu; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung gandum; tepung kacang hijau; tepung kue; tepung roti;
tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; wafel; wafel diisi;
wafer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037141
: 03/06/2021 16:16:13
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE LYFE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari dan arti kata "LYFE" adalah Hidup.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning dan putih
: 32
: ===Air kelapa dalam kemasan; Bahan dasar jus buah; Bubur buah untuk membuat minuman; Jus Salak; Jus buah atau
sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran
bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman;
Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup); Limun; MINUMAN
BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar
nabati; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman
bersoda; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; 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 non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman
berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; 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 nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman serbat; Minuman soda; Minuman tanpa akohol; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman
yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol;
Punch minuman tanpa alkohol; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk
membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup markisa 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]; air kelapa [minuman]; air mineral dengan rasa; air
minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; campuran untuk membuat minuman serbat; cola
[minuman ringan]; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus; jus anggur; jus apel;
jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah
markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus
kelapa; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus
semangka; jus tomat [minuman]; jus wortel; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat
minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; labu buah; limun; minuman
air perasan buah dan jus buah; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar beras
dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan
dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpaalkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies];
minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cola; minuman dan sediaan non-alkohol untuk
membuat minuman tersebut; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman
dengan penambah aroma; minuman ekstrak sayuran; minuman energi; minuman es buah; minuman isotonik; minuman jeli;
minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus
lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman lidah
buaya, tanpa-alkohol; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman non-alkohol
mengandung bubur; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol;
minuman ringan; 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 sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; 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 sayuran;
minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tidak beralkohol
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yang diperkaya dengan vitamin; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman
yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); punch buah, tanpaalkohol; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa
alkohol; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan
sediaan lain untuk membuat minuman; sirup untuk limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa
buah; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothies
[minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037142
: 03/06/2021 16:16:33
:
: FERDIAN OCTAFIANDI SUSANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN KEBON JERUK U II / 19, RT.011 RW.003, KEL. JOGLO, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Martin Setiawan BSc.
: Jalan Agung Jaya 5 DI No. 9B, Sunter Agung Podomoro

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 7
: ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin
gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Mesin pompa
pembuang air; Pompa air ; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan
injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; blender, listrik, untuk keperluan industri; pompa air diesel; pompa air listrik;
pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk mesin kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037143
: 03/06/2021 16:17:09
:
: Universal City Studios LLC

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Universal City Plaza, Universal City, California, 91608
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WELCOME TO THE UNIVERSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===Bank mainan; Bola air; Mainan; Mainan yang dapat dinaiki; Permainan; aksesoris pakaian boneka; alat permainan; alat
untuk gim selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; balon; blok bangunan
mainan; boneka (puppets); boneka bean bag; boneka mainan berkarakter; game sasaran; hiasan pohon Natal; kartu
permainan; kelereng untuk game; kendaraan mainan; layang-layang; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
mekanik; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; mainan untuk di bak mandi; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
menyemprotkan air; mesin pinball; pakaian boneka; papan luncur; permainan keterampilan aksi; permainan manipulatif;
permainan papan; puzzle potongan gambar; sepatu roda; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; topeng kostum; unit
permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037144
: 03/06/2021 16:17:23
:
: Handayani

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Palem III/1043, Rt 008 Rw 007, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BADDIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===Baju koko; Baju tidur; Bodysuit; Celana jeans; G-string; Gesper; Hijab; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Jubah; Kaftan; Kulot;
Pakaian; Sweater; T-shirt; alas kaki; ascots; baju dalam; baju hamil; bandana; bikini; blazer; blazers; blus; bra; bra menyusui;
celana; celana boxer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun; hoodies; jaket [pakaian]; jas
kulit; jilbab; kaus; kaus kaki anak-anak; kemeja; kimono; korset; korset [pakaian dalam]; legging [celana panjang]; lingerie;
manset; mantel kulit; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian pria; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian wol; penghangat leher; piyama; rok; rok mini; sandal; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; singlet;
stoking; sunsuits; syal renda; topi; tuksedo; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037145
: 03/06/2021 16:18:32
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE LYFE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari dan arti kata "LYFE" adalah Hidup.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning dan putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Bolu nanas; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar
teh herbal; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kue nanas; Makanan yang
mengandung tepung; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong;
Muesli; Permen; Snack Bar (Makanan); Teh dan teh herbal; Teh lemon; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan
teh lain yang memiliki rasa; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar
gandum dan cokelat; bar muesli; buah kering berlapis cokelat; coklat berisi ekstrak buah; gula buah; gula-gula; jeli buah [gulagula]; keripik camilan sereal instan; kue nastar; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan penutup muesli;
makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan
medis; 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 dengan bahan dasar
teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman yang terbuat dari teh; permen; permen buah jelly; permen buah yang lembut;
permen rasa buah-buahan; potongan kecil nanas; puree pisang [pemanis alami]; snack bar berbasis muesli; teh buah; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037146
: 03/06/2021 16:19:59
:
: FINESTBAKE FOODS SDN. BHD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 48, JALAN 16, OFF JALAN HAJI SIRAT, BATU BELAH, 42100 KLANG, SELANGOR
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Top Cookie + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Gula-gula kacang; Kue; Kue kering (pastri); Permen; kue tart; kukis (kue kering); roti*===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037147
: 03/06/2021 16:21:25
:
: Heliana Susanti Kosim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dempo Luar Sumsel Jaya No. 16, Rt 005 Rw 002, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KANNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 16
: ===Kantong plastik HD; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037148
: 03/06/2021 16:21:32
:
: PT. SEWU SEGAR NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Telesonic Dalam Kp. Kadujaya, RT. 001 RW. 001, Kadujaya - Curug, Kab.
Tangerang Banten., Kabupaten Tangerang, Banten
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNPRIDE LYFE dan Lukisan
: Arti kata " SUNPRIDE " adalah Kegagahan matahari dan arti kata "LYFE" adalah Hidup.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning dan putih
: 29
: ===Acar buah; Acar buah dan sayuran; Asinan; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayur
yang dikeringkan; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; Buah kurma; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan
dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubur buah [purees];
Bunga pisang kalengan; Campuran kacang panggang; Gula-apel olahan; Hidangan (dessert) dari cranberry; Jeli; Jeli, selai,
kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Kacang mete panggang; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik buahbuahan; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Kiwi (buah), diolah; Kurma yang diolah; Leci kalengan; Lengkeng
kalengan; Lichee kering; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan pembuka
beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar
singkong; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan,
berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Mangga kalengan; Manisan buah; Mentega almond; Minuman buah atau
sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar
susu; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Nangka kalengan; Olesan berbahan dasar sayuran, buahbuahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan kacang almond; Pepaya kalengan; Pisang kalengan; Plum Kering; Prem
yang diawetkan; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Rambutan kalengan; Sapota kalengan; Sawo olahan;
Sayuran dan buah olahan; Sediaan (buah) markisa; Sediaan biji-bijian; Sediaan buah-buahan; Sediaan kacang mede;
Sediaan kurma; Sediaan wortel; Selai; Selai Plum; acai berry, diolah; agar-agar siap saji; almond (kacang) panggang; almond
(kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah; anggur (buah), diolah; apel, diolah; bahan makanan
yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; belimbing olahan; beri (buah), diolah;
beri, beku; beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant,
beku; blackcurrant, diolah; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; buah ara, diolah; buah ara, kering; 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 diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mentah, diiris; buah
mentah, kupas; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; 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; buahbuahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubur apel; bubur buah; bubur buah
acai; bubur buah asam jawa; bubur tomat; camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran makanan
ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan,
kacang olahan atau kismis; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; clementine (buah), diolah;
cloudberry, diolah; cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; daging kering; durian kering; ekstrak buah untuk

Halaman 450 dari 769

keperluan kuliner; ekstrak tomat; glazed fruits (manisan buah); goji berry (buah), diolah; hazelnut (kacang) panggang; irisan
buah; irisan buah, kalengan; isian buah untuk roti dan kue; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jambu biji stroberi
olahan; jeli buah; jeli siap saji; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk
darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jus buah untuk memasak;
jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus tomat untuk memasak; kacang adzuki,
diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang campuran berbumbu; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang
kaleng; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kelapa, diolah; kelapa, kering; kentang goreng singkong;
kentang, diolah; kering talas; keripik; keripik apel; keripik buah; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang
terbuat dari ubi jalar; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik talas; keripik ubi;
kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; kolak buah; kulit buah; kurma, dikeringkan; labu bubur; labu, diolah; lemon
(buah), diolah; lengkeng kering; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; limau (jeruk), diolah; loganberry (buah),
diolah; macadamias panggang; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan berbahan dasar
buah; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; mangga (buah), diolah; mangga kering; manisan almond;
markisa (buah), diolah; melon (buah), diolah; mentega apel; minuman berbahan dasar susu almond; mulberry (buah), diolah;
nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas, keringkan; olesan berbasis buah; olesan buah; olesan lemon; pasta buah; pecan
manisan; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; perasan pasta buah;
persik (buah), diolah; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; prem (buah), diolah; prem yang diawetkan; produk makanan
terutama terbuat dari buah-buahan; pulses (kacang-kacangan), diolah; quince (buah), diolah; raspberry, beku; raspberry,
diolah; rhubarb (tanaman), diolah; salad buah; saus buah; sayuran cepat beku; sayuran olahan dan buah olahan; sediaan
buah merah; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan nanas; 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
mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai stroberi; semangka, diolah;
sirsak olahan; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; squash (labu) spread; stik talas; stroberi
kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; susu almon; tomat, diawetkan; tomat, diolah; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan;
wortel, diolah; wortel, kalengan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037149
: 03/06/2021 16:22:32
:
: PT. HERBAL BERKAH ALAM JAYA
: Gedung Ideal Business Center Jalan - 011/006 Cipinang Melayu/Makasar Kota Adm
Jakarta Timur/DKI Jakarta. , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13620
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mashe
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===gula aren===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021037150
: 03/06/2021 16:23:48
:
: Heliana Susanti Kosim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dempo Luar Sumsel Jaya No. 16, Rt 005 Rw 002, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota
Palembang, Sumatera Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MISATO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 16
: ===Kantong plastik HD; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037151
: 03/06/2021 16:26:33
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Todos Medical USA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 45 Wall Street New York, NEW YORK, 10005
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOLLOVID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===suplemen diet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037152
: 03/06/2021 16:28:23
:
: Longsys Electronics (HK) Co., Limited

540 Etiket

: FLAT/RM 5A, 5F, China Travel Hip Kee Godown (Godown 2), 1 Cheong Hang Road,
Hung Hom, KL, Hong Kong
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lexar logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===USB flash drive; drive dalam keadaan solid; kartu memori; kartu sirkuit terpadu; peralatan pengolahan data; perangkat
memori komputer; periferal komputer; program komputer, dapat diunduh; semiconductor; sirkuit terpadu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037153
: 03/06/2021 16:32:19
:
: G. VICARIO FEZA ARDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pucangan 3/123,RT.004,RW.008,Kelurahan Kertajaya,Kecamatan
Gubeng,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TABOYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat,Hitam
: 3
: ===Pengkilap serba guna (semir ban); kosmetik; sediaan pembersihan untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021037154
: 03/06/2021 16:33:09
:
: YUSFI MUSTIKASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KI AGENG GRIBIG 2A/20 RT. 001 RW. 001 KELURAHAN LESANPURO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: RIYUKHE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 30
: ===Kue; Kue-kue; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); kukis (kue kering); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037155
: 03/06/2021 16:33:38
:
: Saskia Karina

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suryalaya Barat no. 11, Kota Bandung, Jawa Barat, 40265
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Empang Mas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras untuk bubur; Campuran
beras coklat dan hitam; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037157
: 03/06/2021 16:41:42
:
: SOPYAN ISKANDAR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN CIMANDE RT. 001 RW. 011, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: X CAFE COFFEE & RESTO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH. HITAM, PUTIH
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar kopi dan
kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037158
: 03/06/2021 16:47:47
:
: RISVICO WAHYU SUKMAWATI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GOLF NO. 55 RT. 004 RW. 001 KELURAHAN TASIKMADU KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRODERY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH MUDA
: 25
: ===Bandana anak-anak; Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah (pakaian); atasan rajut; baju rajut; baju rajut

740
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(pakaian); bandana; bandana [syal]; beanies; pakaian bawahan rajut; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; penutup kepala, termasuk topi
(caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); ponco; rajutan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sepatu bayi rajutan; syal; syal dan
jilbab; topi dan peci; topi pantai; topi rajut; topi rajutan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037159
: 03/06/2021 16:49:18
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 27
: ===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; 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 mobil; 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 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037160
: 03/06/2021 16:52:47
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 26
: ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup

740
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rambut; Bantalan bahu untuk sabuk bahu untuk dompet wanita; Bantalan bahu untuk sabuk bahu untuk kantong; Bantalan
bahu untuk sabuk bahu untuk tas; Bantalan bahu untuk tali untuk dompet wanita; Bantalan bahu untuk tali untuk kantong;
Bantalan bahu untuk tali untuk tas; Bodkins; Cepol; Gesper untuk dompet wanita; Gesper untuk kantong; Gesper untuk
kantong tidur; Gesper untuk ransel; Gesper untuk tas; Gesper untuk tas bepergian; Gesper untuk tas kamera; Gesper untuk
tas olahraga; Gesper yang berupa penyesuai pita; Hiasan sepatu bukan dari logam mulia; Hiasan tali sepatu yang bukan dari
logam mulia; Hiasan untuk pakaian; Jumbai [keperluan jahit-menjahit]; Kait untuk sabuk untuk dompet wanita; Kait untuk
sabuk untuk kantong; Kait untuk sabuk untuk tas; Kait untuk tali untuk dompet wanita; Kait untuk tali untuk kantong; Kait untuk
tali untuk tas; Kaitan jepret; Kaitan tali sepatu; Kancing jepret [pengencang jepret]; Konde; Lubang sepatu; Patch untuk sabuk
untuk dompet wanita; Patch untuk sabuk untuk kantong; Patch untuk sabuk untuk tas; Patch untuk tali untuk dompet wanita;
Patch untuk tali untuk kantong; Patch untuk tali untuk tas; Pemasang benang pada jarum; Pengencang gesper [retsleting];
Pengencang retsleting; Pengencang ritsleting; Pengencang yang dapat disesuaikan; Pengencang yang dapat disesuaikan
untuk pakaian, alas kaki, penutup kepala dan tas; Pengencang retsleting untuk tas; Pengikat untuk dompet wanita; Pengikat
untuk kantong; Pengikat untuk tas; Penjepit untuk dompet wanita; Penjepit untuk kantong; Penjepit untuk tas; Penyesuai
panjang untuk sabuk bahu untuk dompet wanita; Penyesuai panjang untuk sabuk bahu untuk kantong; Penyesuai panjang
untuk sabuk bahu untuk tas; Penyesuai panjang untuk tali bahu untuk dompet wanita; Penyesuai panjang untuk tali bahu
untuk kantong; Penyesuai panjang untuk tali bahu untuk tas; Penyesuai panjang untuk tali untuk dompet wanita; Penyesuai
panjang untuk tali untuk kantong; Penyesuai panjang untuk tali untuk tas; Penyesuai pita; Pin; Pita; Pita [perlengkapan jahitmenjahit]; Pita dan tali sepatu; Pita ritsleting; Pita yang terbuat dari kain tenun; Pita yang terbuat dari kain tenun untuk
keperluan menjahit; Pusut (Jarum); Renda jacquard; Resleting untuk tas; Rol rambut listrik; Rol rambut non-listrik; Sanggul
Bunder; Sanggul Cepol; Sanggul Cioda; Sanggul Dua; Sanggul Dua Kepang; Sanggul Federal; Sanggul Kabel; Sanggul Lilit
Kepang; Sanggul Sawi Asing; Sanggul Sisir; Spangles untuk pakaian; Sumbat tali; Tali elastis untuk pakaian; Tali gesper;
Ujung tali simpul; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain; alat
jahit menjahit kecuali benang; alat pembuat lubang pada kain; alat penahan anak dalam sifat kain harness untuk menempel
pada kursi rumah tangga; alat pengeriting rambut yang dipanaskan dengan listrik [selain alat tangan]; angka atau huruf untuk
menandai linen; angka untuk menandai linen; angkutan untuk membuat jaring ikan; anyaman rambut; artikel dekoratif untuk
rambut; bahan penambal yang menempel dengan pemanasan untuk memperbaiki barang tekstil; bahan strip untuk menghias
tepi pakaian; ban elastis untuk penahan baju lengan; ban lengan; ban lengan untuk memegang lengan; band lengan untuk
menunjuk posisi anggota tim dalam kegiatan olahraga; bando; bantal jarum; bantal jarum pentul; bantal pin; bantal pin dan
jarum; bantalan bahu untuk pakaian; bantalan bra silikon untuk pakaian; bantalan bra untuk pakaian; bantalan dilepas untuk
bra; bantalan penambah pantat silikon yang bisa dilepas [aksesori pakaian dalam]; bantalan penambah payudara silikon
dilepas [aksesoris pakaian]; bantalan penambah payudara yang bisa dilepas [aksesoris pakaian]; barang yang dipakai sebagai
hiasan bordiran; benang dari logam untuk selaman; bidal; boot gesper; bordir emas; bordir emas untuk pakaian; bordir perak;
bordir perak untuk pakaian; bordir untuk pakaian; brassard [ban lengan militer]; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain
perhiasan; buah buatan; buah-buahan buatan; bulatan yang dipakai pada waktu menisik; bulu [aksesoris pakaian]; bulu
burung [aksesoris pakaian]; bulu burung unta [aksesoris pakaian]; bulu untuk ornamen [passementerie]; bunga buatan; bunga
buatan dari tekstil; bunga buatan untuk melekat pada pakaian; bunga dan pita (bordiran); bunga kertas buatan; bunga plastik
buatan; busur hias tekstil untuk dekorasi; busur menjadi hiasan rambut; busur pakaian laki-laki; busur tekstil untuk
pembungkus kado; busur untuk rambut; busur, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; cemara; chenille [passementerie];
daenggi [pita kuncir untuk tata rambut Korea]; dedaunan buatan; dedaunan buatan dalam ruangan; dedaunan buatan luar;
dekorasi rambut; diterapkan [haberdashery]; dukungan kaku untuk kerah; ekstender untuk tali untuk bra; ekstensi rambut;
embel-embel untuk pakaian; emblem bersulam; etiket monogram untuk menandai kain linen; garter pergelangan kaki; gesper
[aksesoris pakaian]; gesper ikat pinggang; gesper ikat pinggang dari logam mulia, untuk pakaian; gesper ikat pinggang, bukan
dari logam mulia, untuk pakaian; gesper logam mulia [aksesori pakaian]; gesper sabuk untuk pakaian; gesper sepatu; gesper
untuk alas kaki; gesper untuk pakaian; gesper, bukan dari logam mulia [aksesori pakaian]; haberdashery [artikel penjahit] *,
kecuali utas; hiasan baju yang gemerlapan (payet); hiasan berumbai untuk pakaian; hiasan dari daun-daunan; hiasan
ornamen sepatu untuk pakaian; hiasan rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; hiasan rambut yang sifatnya membungkus
rambut; hiasan renda; hiasan sepatu; hiasan tambahan [lacework]; hiasan tempel dari tekstil untuk dekorasi; hiasan topi;
hiasan topi dan sepatu; hiasan untuk pakaian; ikat rambut; ikat rambut bahan kain; ikat rambut besar dengan pola kain warnawarni; ikat rambut dari karet; ikat untuk pakaian; jalinan pita; jambul (rumbai-rumbai); jaring rambut; jaring rambut untuk
digunakan dalam menenun rambut; jarum *; jarum bordir; jarum jahit; jarum jahit dengan mata oval; jarum kait untuk
menyulam; jarum kait untuk merenda; jarum kanvas; jarum logam mulia; jarum mesin jahit; jarum pelana; jarum pembuat
sepatu; jarum penjilidan; jarum pita untuk kepala gorden; jarum rajut; jarum rajutan; jarum tatami; jarum tisik; jarum untuk
mesin penyisir wol; jarum untuk mesin sisir wol; jarum yang mengikat; jenggot palsu; jepit rambut; jepit rambut ikal; jepit untuk
pakaian; jepit untuk tas tangan; jepitan kecil; jepitan rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; jimat
dekoratif untuk ransel; jimat dekoratif untuk telepon genggam; jimat untuk dompet kecil; jumlah tekstil pesaing; kabel untuk
memotong; kabel untuk pakaian; kain appliqué; kain gorden; kain terapan [pakaian laki-laki]; kait (alat jahit-menjahit); kait
[pakaian renang]; kait baju bagian atas; kait dan mata; kait dan tumpukan pita pengikat; kait ikat pinggang; kait karpet; kait
sepatu; kait untuk korset; kamishin [hiasan rambut untuk gaya rambut Jepang]; kamoji [rambut palsu untuk penataan rambut
Jepang]; kancing; kancing (benda benda kecil untuk lencana hiasan; 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; karangan bunga Natal buatan; karangan bunga Natal buatan dan karangan bunga yang menggabungkan lampu;
karangan bunga Natal buatan menggabungkan lampu; karangan bunga Natal dan karangan bunga buatan; karangan bunga
buatan; kaset [pakaian pria]; kaset untuk judul tirai; kasing disesuaikan untuk memegang jarum rajut; kaus kaki alat tenun;
keliman palsu; kencangkan gaun; kepang; kerah mendukung; kerah tetap; keranjang menjahit; kertas pengeriting rambut; klem
rambut; klip celana panjang untuk pengendara sepeda; klip rahang untuk rambut; klip syal tidak menjadi perhiasan; klip
tengah; knot atas [pompom]; kogai [pin rambut hias untuk penataan rambut Jepang]; kohaze [pengencang untuk tabi]; korsase
bunga buatan; kotak jahit; kotak jarum; kotak jarum dari logam mulia; kotak jarum, bukan dari logam mulia; kotak logam mulia
untuk jarum; kotak peralatan jahit menjahit; kotak untuk jarum; kotak, bukan dari logam mulia, untuk jarum; kumis palsu;
kumparan untuk mempertahankan benang atau wol bordir [bukan bagian dari mesin]; kunci sorong untu tas; lembaran
aluminium foil untuk hiasan rambut; lencana atau lambang yang dipakai pada lengan; lencana bordir untuk pakaian; lencana
hiasan (kancing); lencana kebaruan [aksesoris pakaian]; lencana kebaruan hias [tombol]; lencana nama logam; lencana nama
plastik; lencana pin, bukan dari logam mulia; lencana polisi; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; loop untuk
pakaian; lubang kancing baju; lubang tali boot; lubang tali sepatu; lubang tali untuk alas kaki; lubang tali untuk pakaian; mage
[chignon untuk penataan rambut Jepang]; manik-manik kaca, selain untuk membuat perhiasan; manik-manik keramik, selain
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untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk pekerjaan kerajinan tangan, selain untuk membuat perhiasan; manik-manik,
selain untuk membuat perhiasan; marugushi [sisir hias untuk penataan rambut Jepang]; mata ikan [haberdashery]; mawar
[haberdashery]; melambaikan pin untuk rambut; memperhiasi [bordir]; memperluas band untuk memegang lengan baju;
menandai pin; menjahit bidal; motoyui [string rumbai rambut untuk penataan rambut Jepang]; negake [hiasan rumbai rambut
untuk penataan rambut Jepang]; nomor pesaing; nomor pesaing, bukan tekstil; nomor peserta lomba (dari kain); obi-dome [klip
selempang khusus untuk obi]; ornamen sepatu bukan dari logam mulia; ornamen sepatu, bukan dari logam mulia; pasang
pengencang; patch bordir untuk pakaian; patch hias untuk pakaian; patch kain hias; patch kain untuk pakaian; patch perekat
panas; patch perekat panas untuk dekorasi barang-barang tekstil [pakaian]; patch perekat panas untuk dekorasi pakaian;
patch perekat panas untuk memperbaiki artikel tekstil; patch perekat panas untuk memperbaiki pakaian; payet; pelindung
kerah yang bisa dilepas; pemegang kuncir; penahan korset; pencengkram rambut [tusuk rambut]; pengait bra; pengait pakaian
[pengencang]; pengancing pakaian; pengencang blus; pengencang boot; pengencang geser dan bagiannya; pengencang
jepitan; pengencang logam untuk alas kaki; pengencang sepatu; pengencang untuk alas kaki; pengencang untuk bra;
pengencang untuk suspender; pengeriting rambut, dipanaskan dengan listrik, selain alat tangan; pengeriting rambut, listrik dan
non-listrik, selain alat tangan; pengeriting rambut, listrik, selain alat tangan; pengeriting rambut, non-listrik, selain alat tangan;
pengikat sepatu; pengikat untuk penyangga; pengikat untuk tali sandang; pengunci tali sepatu; peniti; peniti hias; penjahit
jarum; penjepit ikat pinggang; penjepit sabuk; penutup teko the; perada kertas emas, perak dan timah (hiasan untuk pakaian);
perbatasan dan tepi untuk pakaian; perlengkapan menjahit; perlengkapan menjahit untuk melepas jahitan; pesona dekoratif
untuk kacamata; pesona dekoratif untuk ponsel; pesona menggantung untuk ponsel; pesona untuk kerah anjing; pesona untuk
kerah hewan peliharaan; pesona untuk kerah kucing; pesona untuk lampiran ke gelas minuman untuk tujuan identifikasi;
pesona, selain untuk perhiasan, gantungan kunci atau gantungan kunci; pewarnaan rambut foil; picot [renda]; pin dengan
kepala kaca; pin entomologis; pin kebaruan; pin logam untuk digunakan dalam pemasangan serangga; pin novelty hias, selain
perhiasan; pin rambut keriting; pin rambut oriental; pin rol rambut; pin topi untuk topi pengaman; pin topi, selain perhiasan; pin,
selain perhiasan; pinggiran; pinggiran penghias untuk pakaian; piringan logam; pita (perlengkapan jahit menjahit); pita atau
hiasan yang berbentuk mawar; pita dan busur menjadi hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki; pita dan busur
menjadi pakaian laki-laki atau digunakan sebagai hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau untuk rambut;
pita dan busur, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; pita dan pita pakaian; pita dekoratif [perlengkapan jahit menjahit];
pita elastis; pita hadiah; pita hem; pita hias tekstil; pita menjadi hiasan rambut; pita pakaian laki-laki; pita pengikat dan pengikat
mata; pita rambut; pita tekstil; pita tekstil untuk pembungkus; pita tekstil untuk pembungkus kado; pita untuk rambut; pita,
bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; potongan perekat hias untuk jaket; potongan rambut; puntalan untuk membuat
jala ikan; ram sulam; rambut alami untuk dipakai; rambut elastis; rambut gesper; rambut ikal; rambut manusia; rambut palsu;
rambut palsu [rambut palsu]; rambut sintetis untuk dipakai; rambut yang dijalin; rangkaian bunga buatan; rangkaian bungan
palsu berbentu bulat; renda; renda dan bordir; renda dan sulaman, pita dan kepang; renda dan sulaman, pita pakaian bayi;
renda gelendong; renda untuk hiasan; renda untuk tepian; renda wol; renda, kecuali renda bordir; renda, kepang dan sulaman;
resleting pengencang; resleting pengencang untuk tas; 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; rok melayang; rumbai-rumbai; rumbairumbai rok; sayuran buatan; serpihan mika; setrika-patch tekstil; simpul pada rambut; sulaman; sulaman untuk membuat
sepatu; surat untuk menandai linen; tabodome [pin rambut untuk memperbaiki potongan rambut belakang untuk digunakan
dalam penataan rambut Jepang]; tabomino [back-hairpieces untuk gaya rambut Jepang]; tali bahu yang bisa dilepas untuk
digunakan dengan bra; tali booting; tali elastis; tali penahan lengan kemeja; tali sepatu; tali ukur untuk pakaian; tali untuk alas
kaki; tali untuk menuntun anak balita berjalan; tali untuk pakaian; tali untuk penahan kaos kaki; tali untuk sepatu; tali untuk
sepatu bot; tali untuk tepi baju; tali wol; tambalan bersulam; tambalan untuk memperbaiki artikel tekstil; tambalan untuk
memperbaiki pakaian; tambalan untuk pakaian; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari karet; tambalan untuk pakaian yang
terbuat dari karet, plastik dan vinil; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari plastik; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari
vinil; tanaman buatan, selain pohon Natal; tegara [pita rambut untuk gaya rambut Jepang]; tepi penghias; tepi untuk pakaian;
tombol baru; tombol kampanye; tombol keling; tombol magnetik tertutup kain; topi hiasan rambut; topi pewarna rambut; topiary
buatan; trimmings for clothing, including material strips for decorating edges for clothing; tusuk konde; twister rambut
[aksesoris rambut]; underwires untuk bra; web fusible untuk keperluan menjahit; web lebur [haberdashery]; whalebones untuk
korset; wig badut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037161
: 03/06/2021 16:53:50
:
: ANGGIK DEWANTA PRATAMA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SANAN GG. XI / 269 RT. 007 RW. 015 KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEWA_n
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, KUNING, PUTIH
: 29
: ===keripik; keripik tempe===

740

540 Etiket
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037162
: 03/06/2021 16:55:08
:
: Iwan Wahyudi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt Mediterania G Tower A20 G/A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sekolah Nikah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu abu tua dan hijau tosca
: 41
:
===Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan secara online;
Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita
dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi
dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan
hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan
alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan
komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau
petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan
alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang
dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa
penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa
hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi
langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengajaran
secara online; Jasa publikasi buku; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet;
Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan pendidikan dan informasi
yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara
keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan
untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak
dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Merencanakan, memproduksi dan
melaksanakan seminar; Penerbitan buku, majalah; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan secara online buku, foto,
gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Publikasi online buku dan jurnal elektronik;
Publikasi teks dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan
strategi, foto, dan materi visual; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; coaching [pendidikan dan pelatihan]; 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-ondemand; informasi pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan
secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan
dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan
konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jurnal online; jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait
pernikahan dan perencanaan pernikahan; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen dan personalia; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang
pembinaan kehidupan; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pengajaran; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan
berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; melakukan acara pendidikan;
melakukan kelas latihan boot camp; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan informasi online
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan
hiburan atau pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan online; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan;
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mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur seminar pelatihan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan
kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus pendidikan, kuliah,
seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara
materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan
video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; organisasi forum pendidikan secara langsung;
pendidikan orang dewasa; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik
secara online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia dari barang cetakan,
buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengeditan buku;
pengeditan buku dan publikasi elektronik; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan;
produksi materi pendidikan dan pengajaran; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi
dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi buku audio; publikasi buku dan
majalah; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi
pendidikan; publikasi pendidikan termasuk secara online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037163
: 03/06/2021 16:57:48
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 25
:
===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cepiau; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian);
G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset);
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos 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
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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; Lis untuk alas kaki;
Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel
wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian
Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; 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 wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian 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
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anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun
bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe
(Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu
bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak
tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup
kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi 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, 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 bayi dan balita; 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 militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju
tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot;
balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari
pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah
payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas
[bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius
pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan
panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit;
bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita;
bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym;
booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab
kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; cadar;
cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana
bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos;
celana dalam; celana dalam 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
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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; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur;
celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana
untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; 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; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; halhal lain; 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 satu potong; 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];
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga;
kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal;
kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi;
kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; komageta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit
(pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; 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
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musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel
untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker
wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin;
monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle
holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto,
berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk
berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian];
pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah
untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal 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 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 pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; 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 resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; 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 berselancar;
pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk
seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti
bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan
jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang
memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari
[headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses;
pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki;
penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk
perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian;
peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas
kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk
sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan
logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama
boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita;
plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak
jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan
[pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika;
replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi;
rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi
bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
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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 jepit; sandal jepit
[alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal
lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal
plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan
[pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan
bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung
tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan
pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak
berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu;
selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal;
sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik
untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan;
sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot 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 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 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 bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas
kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek,
celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam dinas;
seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam
taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan
baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok;
setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki;
togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas
kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari
bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup
kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup
kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
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Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037164
: 03/06/2021 17:01:34
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 21
: ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Iistrik yang dapat menguap untuk keperluan mengusir nyamuk

740

dan serangga; Alat Pengepres celana panjang; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat memasak
yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat pembersih lidah; Alat penyuguh
kopi dan teh (Bukan dari logam mulia); Alat untuk menghias kue atau meratakan krim pada kue; Alat untuk pengolahan
makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk
hewan peliharaan; Bakul; Bantalan pembersih; Barang pecah belah; Barang-barang sikat; Baskom; Besek; Bongsang; Botol
Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol kecil / botol cuka; Botol
kemasan industri dari plastik; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual
kosong; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Bungbung; Cangkir
kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkit teh; Ceblek; Centong; Cikrak; Corong; Cup kue dari kertas; Diffuser
aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk pewangi udara; Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial
elektrik; Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan; Dispenser untuk kertas toilet; Dispenser untuk krim perawatan
kulit; Dorongan Air; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka;
Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan
cuka; Dulang; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung;
Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gentong; Gerabah; Gilingan untuk keperluan
rumah tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas arang Jepang untuk keperluan rumah tangga];
Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Insulated bags for carrying food items; Jepitan pakaian; Juicer, non-listrik; Kaca laminasi
(selain untuk bangunan); Kaca pengaman untuk dijadikan jendela kendaraan; Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni
industri, laboratorium, medis, dan kimia; Kaca untuk jendela kendaraan; Kaca yang dikeraskan (belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan), kecuali untuk bangunan; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk
mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih
kacamata; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh; Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Kantung teh;
Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan kimia yang siap bereaksi bila diperlukan; Kemasan wadah gelas
untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kemoceng; Kendi; Kepala sikat gigi listrik; Keranjang yang terbuat
dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Ketel Bukan Listrik; Klakat; Kotak dari gelas; Kotak dingin portabel
bukan listrik; Kotak krim kosmetik; Kotak kue plastik; Kotak makanan; Kotak terbuat dari kain; Kristal (Barang pecah belah);
Kuas untuk kosmetik; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Langseng; Lap pembersih; Lap smartphone kering
sebagai aksesori smartphone; Loyang; Mandarin [saringan]; Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah
tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring;
wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mug untuk teh dan kopi; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Oven Belanda; Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci dan wajan masak [non-listrik];
Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark; Panci panekuk Swedia; Panci presto;
Parutan (alat rumah tangga); Pegangan lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol; Pegangan untuk benang gigi;
Pembagi kue; Pembersih debu; Pembuat kopi non-listrik; Pembuat kue; Pemegang untuk sikat gigi; Pemeras tabung pasta
gigi; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Pendaringan; Pendingin listrik non-listrik; Penekan kopi;
Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); Pengganti bagian kepala sikat gigi; Pengganti kepala sikat gigi; Pengki;
Pengocok sayur; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Penjepit untuk menyajikan barbekyu; Penjepit untuk
menyajikan daging; Penjepit untuk menyajikan roti; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Penyangga kue bertingkat;
Penyemprot untuk penata rambut; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan
dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau
rumah tangga; Peralatan masak; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Perangkap untuk memonitor nyamuk; Perangkap
untuk memonitor serta mengendalikan nyamuk; Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan
makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol wine, alat
pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Perendam daun teh non-elektrik, poci teh; Periuk (pot) panas
bukan dipanaskan listrik; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Pers Perancis;
Piring; Piring dari bahan organik (daun jati); Piring makan; Poci; Pot tanah liat untuk menyiapkan obat-obatan (bukan listrik);
Pot teh non-listrik; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sabut pembersih berbahan stainless; Sabut pembersih dari stainless; Sapu
Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; Saringan Kopi, bukan listrik; Saringan dan pembuat teh; Sarung tangan
nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sediaan bahan
pembuat sikat; Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik; Semprotan parfum; Sendok
kaleng sampah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Sendok-
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sendok masak; Serit (Sisir Rambut); Serok penggorengan; Siboria dari logam mulia; Siboria, bukan dari logam mulia; Sie
(Kotak Sayuran); Sikat Eyeliner; Sikat Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat gigi dan benang
interdental; Sikat gigi dengan ujung berumbai; Sikat gigi jari; Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan dan perkakas
untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat interdental dengan kuas dan pegangan;
Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat pemulas mata; Sikat perona pipi; Sikat untuk keperluan pribadi; Sikat
untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spatula; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk
keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Stick es krim; Tabung teh; Tabung-tabung dan kotakkotak; Talenan; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas dengan
lapisan aluminium foil; Tas es; Tas pelengkapan untuk menjaga suhu dingin atau panas; Tas penyimpanan asi; Tas
penyimpanan makanan dan minuman; Tas untuk membawa asi; Tatakan; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari kertas;
Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Teko teh; Tempat Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi;
Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi; Tempat untuk keperluan pembersih badan;
Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Termos air; Termos es; Tolok (Tempat Menyimpan Hasil Tangkapan
Ikan); Tongkat untuk Pemasangan Lampu; Toples Kaca; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum];
Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup botol galon air; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung;
Tutup gelas plastik berbentuk datar; Tutup periuk; Ulekan; Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari
logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah kemasan industri
dari kaca atau porselin; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah makanan
untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah minuman dijual kosong; Wadah terbuat dari
tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan
perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan masak); aerator anggur; akuarium dalam
ruangan; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas
piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alas-alas yang tidak
lengket untuk memasak pada kisi-kisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat air untuk
membersihkan gigi dan gusi; alat alat kebersihan rumah tangga; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah
makanan; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat
masak bukan listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pemadam lilin; alat pemadam lilin
dari logam mulia; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla,
[peralatan dapur] non-listrik; alat pemotong kue; alat pengepel; alat pengeruk es; alat penggiling, non-listrik; alat penghapus
debu, non-listrik; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap parfum; alat penguap untuk parfum, kosong;
alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyemprotan; alat penyiram; alat
penyiram rumput; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman; alat untuk membersihkan gigi dan gusi menggunakan
air bertekanan tinggi untuk digunakan di rumah; alat untuk memoles lilin, non-listrik; alat untuk raclette, non-listrik; alat untuk
sandaran sumpit; alat-alat untuk menyajikan makanan; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu
untuk penggunaan dapur; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik
pada bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang
pada gagang pel; aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk kulit; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan
lotion kosmetik untuk tangan; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion
kosmetik untuk wajah; aplikator untuk menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik;
aplikator untuk pengaplikasian tata rias mata; apusan untuk membersihkan instrumen medis; arca [patung-patung] dari
porselen, keramik, tembikar atau kaca; artikel untuk keperluan pembersihan; aspergillum bukan dari logam mulia; aspergillum
dari logam mulia; atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan
rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari kaca; bagian atas kue dari keramik; bagian atas
kue dari porselen; bahan polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bahan reflektif terbuat dari
kaca untuk menangkap cahaya; bahan tebal untuk memegang wadah panas; bahan untuk pembuatan kuas; bahan-bahan
penyikat; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; bak
pembilasan; bak sampah; bakeware; bakeware karton sekali pakai; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan
rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi [wadah] untuk digunakan di rumah; baki
penyajian; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga;
baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah
tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam mulia; bank koin; bantalan abrasif untuk keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
bantalan buffing wajah; bantalan eksfoliasi; bantalan eksfoliasi kaki; bantalan gosok logam; bantalan liner sekali pakai
disesuaikan untuk kotak kotoran hewan; bantalan logam untuk dibersihkan; barang berlubang; barang pecah belah dari tanah;
barang pecah belah dekoratif; barang pecah belah, porselen dan gerabah; barang porselen; barang-barang keperluan kamar
mandi; barang-barang mandi shower; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari
instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; baskom yang tidak menjadi
bagian dari instalasi sanitasi; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; batang kaca; batang
kaca untuk digunakan dalam pembuatan; batang kaca, bukan untuk bangunan; batu pizza; bedak padat; bedak padat dari
logam mulia; bedak padat, bukan dari logam mulia; bedak padat, bukan dari logam mulia, dijual kosong; bejana air suci dari
logam mulia; bejana air suci, bukan dari logam mulia; bejana kaca domestik yang diinsulasi panas; bejana kaca untuk obat
dijual kosong; bejana keramik; benang fiberglass, selain untuk penggunaan tekstil; benang gigi; benang gigi bertenaga baterai;
benang gigi obat; benang kaca, selain untuk penggunaan tekstil; benang pembersih gigi; benang untuk gigi; benang untuk
keperluan gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kaca;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari keramik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; bentuk pop freezer plastik;
berdiri teko kopi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; bertengger untuk sangkar burung; beverageware; bingkai
untuk mengeringkan dan mempertahankan bentuk item pakaian; bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik,
untuk persiapan makanan; blok pisau; bobot taplak meja; boiler ganda; bola cermin; bola cucian [peralatan rumah tangga];
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bola kaca [wadah]; bola kaca hias; bola lampu baster; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; boot
tandu dari kayu; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan
kembali; botol air plastik yang dapat digunakan kembali, 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 obatobatan; botol-botol plastik; buckskin untuk pembersih; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk
pembuatan kuas; bulu sikat gigi; cachepots; cake toppers terra cotta; candelabra [kandil]; candelabra [kandil] dari logam mulia;
candelabra [kandil], bukan dari logam mulia; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir biodegradable; cangkir
buah; cangkir dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan
tutup; cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir kompos; cangkir kopi; cangkir
kopi dari keramik; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum; cangkir pelatihan untuk bayi;
cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir telur; cangkir telur dari logam mulia; cangkir
telur, bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir
terisolasi stainless steel yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa uang tunai; casserole [piring]; cat kotak ember; cawan; celengan; celengan babi; celengan logam;
celengan logam mulia; celengan terbuat dari porselen; celengan, bukan dari logam; celengan, bukan dari logam mulia; ceret
bersiul; ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu;
cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan; cetakan masakan; cetakan plastik untuk es lilin; cetakan
plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; cetakan puding; chawan [mangkuk nasi Jepang]; chawan
[mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi Jepang], bukan dari logam mulia; cina dekoratif; cincin
handuk; cincin handuk dari logam mulia; cincin handuk, bukan dari logam mulia; cincin kue; cincin lilin dari logam mulia; cincin
lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin serbet, bukan dari logam mulia; cincin tetes
lilin; cincin unggas; cincin untuk burung; cincin untuk mengidentifikasi burung; coaster dari logam biasa; coaster dari logam
mulia; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti tekstil; compact powder dari logam mulia dijual kosong;
corong; corong pai; corong untuk penggunaan dapur; cosies teh; cuias [wadah minum] untuk yerba maté; cupcake kue
cangkir; currycombs; dasi pengikat; decanters; decanters wiski; dekorasi porselen untuk kue; demijohns; derek pembersih;
diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; diffuser minyak aromatik, selain reed diffusers; dilewati;
dipan jari; dipan jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dipan jari untuk perawatan
gigi atau mulut; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser aerosol, bukan untuk keperluan medis; dispenser
benang gigi; dispenser bola kapas; dispenser kertas toilet; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
bumbu; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk keperluan rumah
tangga; dispenser sabun; dispenser sabun otomatis; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk
kosmetik; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser
untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan kosmetik; dropper untuk keperluan rumah tangga;
dudukan besi datar; dudukan botol; dudukan sikat cukur; dusters furnitur; ekstraktor jus buah, non-listrik; ember; ember
anggur; ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember 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; epergnes; epergnes dari logam mulia; epergnes, bukan dari logam mulia; es
batu yang dapat digunakan kembali; fiberglass, selain untuk insulasi atau penggunaan tekstil; figur model [ornamen] terbuat
dari china; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; figur model [ornamen] terbuat dari keramik; figur model [ornamen] terbuat
dari porselen; figur model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; filamen untuk membuat kuas; filter untuk digunakan dalam kotak
kotoran kucing; fondues [peralatan memasak], non-listrik; frit [kaca tanah yang digunakan dalam pembuatan kaca]; gagang
sapu; gagang sapu dari kayu; gagang sapu dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; gagang tempat handuk; gantungan
baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; gantungan handuk kertas; garis
cuci putar; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu memanggang marshmallow; garpu memasak; garpu
memasak hotdog; garpu penyajian pasta; garpu saji; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah
minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan
mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas
dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas
koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu
elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas
minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas
pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles
[produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan,
kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; gerabah; gerabah domestik dari
insulasi panas; guci apoteker; guci dari logam mulia; guci kopi, non-listrik; guci porselen; guci porselen untuk selai dan jeli;
guci untuk memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah tangga; guci*; guci, bukan dari logam mulia;
gudang garam; gudang garam dari logam mulia; gudang garam, bukan dari logam mulia; gujeolpan [piring saji pernis sembilan
bagian]; habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hachi [mangkuk saji gaya Jepang]; hewan model
[ornamen] terbuat dari china; hewan model [ornamen] terbuat dari kaca; hewan model [ornamen] terbuat dari keramik; hewan
model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari tembikar; hewan model [ornamen] terbuat dari
terra-cotta; hidangan bunga rampai; hidangan permen; hidangan pie; hidangan ramekin; hidangan siput; hidangan sundae; hot
pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; injektor daging; injektor rendaman; instrumen pembersih, dioperasikan dengan
tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jack boot; jari-jari gigi; jarum penopang; jarum suntik bunga; jarum suntik icing; jarum
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suntik rumah kaca; jarum suntik taman; jarum suntik tanaman; jarum suntik untuk keperluan kuliner; jarum suntik untuk
menyiram bunga dan tanaman; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga]; jeruji kaca, bukan untuk bangunan; jubako
[Sarang kotak makanan Jepang]; juicer jeruk; kabaret [nampan]; kabaret [nampan] dari logam mulia; kabaret [nampan], bukan
dari logam mulia; kaca berbintik-bintik [produk setengah jadi]; kaca bercahaya, bukan untuk bangunan; kaca berenamel,
bukan untuk bangunan; kaca berlabel [produk setengah jadi]; kaca berpola, bukan untuk bangunan; kaca bubuk untuk
dekorasi; kaca datar laminasi, bukan untuk bangunan; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kaca dengan konduktor listrik
halus; kaca ditekan; kaca jendela untuk kendaraan, belum selesai; kaca lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca
lembaran biasa, bukan untuk bangunan; kaca lembaran yang dimodifikasi, bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca
pelat halus [produk setengah jadi]; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kaca pengaman, bukan untuk bangunan; kaca
plat tanah [produk setengah jadi]; kaca tempered, bukan untuk bangunan; kaca untuk jendela kendaraan [produk setengah
jadi]; kaca untuk lampu sinyal atau lampu depan untuk kendaraan [produk setengah jadi]; kaca untuk lampu sinyal lalu lintas
[produk setengah jadi]; kaca yang belum dikerjakan untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; kaca
yang sebagian dikerjakan, yaitu, ingot, tabung, batang, cakram, pelat, dan cincin semuanya untuk keperluan industri umum;
kaca, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca bangunan; kacamata halaman; kacamata highball; kacamata
port; kacamata ramah; kacamata schnapps; kacamata vodka; kafilah air; kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap,
kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain
pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain pemoles; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain
setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk
membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat
optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kain untuk
mengeringkan; kain untuk pembersih; kait tombol; kaleng penyiraman; kaleng popcorn, kosong, untuk keperluan rumah
tangga; kaleng susu; kancing kait; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kandang untuk mengumpulkan serangga;
kantin [labu]; kantong teh bersandar; kapal logam untuk membuat es dan minuman es; kapal minum; kapal porselen domestik
yang diinsulasi panas; kapal saus; kapal saus dari logam mulia; kapal uap makanan, non-listrik; kapsul cappuccino isi ulang
dari plastik; kapsul kakao isi ulang dari plastik; kapsul kopi barley isi ulang dari plastik; kapsul kopi barley yang bisa di resuable
dari plastik; kapsul kopi ginseng isi ulang plastik; kapsul kopi ginseng resuable dari plastik; kapsul kopi isi ulang plastik; kapsul
kopi resuable dari plastik; kapsul plastik cappuccino yang dapat direset; kapsul plastik kakao yang bisa direset; kapsul teh isi
ulang plastik; kapsul teh plastik; karpet garu; kartrid kaca untuk obat, kosong; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas;
karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya seni
terra-cotta; karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca; karya seni yang terbuat dari keramik; karya
seni yang terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni yang terbuat dari tembikar; kasing sumpit;
kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kejang cuka; kendi anggur; kendi bir; kendi dari logam mulia; kendi kecil;
kendi krim; kendi sirup; kendi susu; kendi, bukan dari logam mulia; kepala pel; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; kerah
tetesan anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan; kerah
tetesan untuk botol anggur; keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah
tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang binatu; keranjang bunga; keranjang cucian; keranjang
cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang kertas bekas; keranjang pengukus;
keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang sampah; keranjang tanaman; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah
tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan
rumah tangga, dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam mulia; keranjang, untuk penggunaan
rumah tangga, dari papier mâché; kertas untuk memanggang; kerudung akuarium; kerupuk kepiting; kerupuk lobster; kios jari
gigi; kios jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; kios jari untuk perawatan gigi atau
mulut; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kolom piala porselen,
keramik atau kaca; kontainer rumah tangga; kotak bento; kotak gula bukan dari logam mulia; kotak jendela; kotak jendela
terbuat dari batu; kotak jendela terbuat dari beton; kotak jendela terbuat dari kayu; kotak jendela terbuat dari logam; kotak
jendela yang terbuat dari plastik; kotak kaca dekoratif; kotak kotoran kucing; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga;
kotak logam, untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang
terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak pendingin
portabel, non-listrik; kotak permen; kotak permen dari logam mulia; kotak permen, bukan dari logam mulia; kotak pil [bukan
untuk keperluan medis]; kotak pil dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; kotak pil untuk penggunaan pribadi; kotak pil,
bukan dari logam mulia, untuk penggunaan pribadi; kotak resep [wadah rumah tangga]; kotak sabun; kotak sampah otomatis
untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak
sandwich; kotak tisu; kotak uang dari logam; kotak uang yang terbuat dari logam mulia; kotak uang, bukan dari logam; kotak
uang, bukan dari logam mulia; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk
keperluan rumah tangga; kotak-kotak kaca; kotedai [papan setrika gaya Jepang]; kristal [gelas]; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas
file; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kuas untuk grooming golf menempatkan hijau; kuas,
kecuali kuas cat; kubah keju; kubah kue; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi; kudeta [mangkuk]; kue topen
dari tembikar; kue toppers dari cina; kue toppers kristal; kulit chamois untuk dibersihkan; kulit kambing gunung untuk
pembersih; kulit pizza; kursi toilet untuk anak-anak; kurung sabun; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari
logam mulia; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap bulu; lap debu; lap pembersih; lap
pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; lap sintetis chamois;
layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan]; layanan kopi dari
logam mulia; layanan kopi, bukan dari logam mulia; layanan teh dari logam mulia; layanan teh, bukan dari logam mulia; layar
percikan untuk penggunaan dapur; lem-pot; lembar kue; lengan isolasi untuk memegang botol; lengan isolasi untuk
memegang gelas minuman; lengan isolasi untuk memegang kaleng minuman; lengan pengupas bawang putih non-listrik; lilin
dengan perlindungan angin; limbah kapas untuk dibersihkan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; loyang
dari logam biasa; loyang kue; loyang panggang; loyang untuk memanggang; majolika; mandi burung tidak menjadi struktur;
mandi burung, bukan menjadi struktur; mandi caddies; mandi gigitiruan; mangers untuk domba; mangers untuk kuda; mangers
untuk sapi; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk berbasis pulp kertas biodegradable; mangkuk
biodegradable; mangkuk buah; mangkuk buah dari kaca; mangkuk bunga; mangkuk bunga dari logam mulia; mangkuk bunga,
bukan dari logam mulia; mangkuk cukur; mangkuk dangkal; mangkuk dari bahan organik (daun jati); mangkuk dari logam
mulia; mangkuk getah; mangkuk gula; mangkuk gula dari logam mulia; mangkuk gula, bukan dari logam mulia; mangkuk ikan
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mas; mangkuk jari; mangkuk kaca; mangkuk kaca ikan mas; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk minum hewan
peliharaan; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk salad; mangkuk salad dari logam mulia; mangkuk salad, bukan dari
logam mulia; mangkuk sekali pakai; mangkuk sepele; mangkuk sup; mangkuk sup dari logam mulia; mangkuk sup, bukan dari
logam mulia; mangkuk untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mangkuk
yang terbuat dari kertas; mangkuk, bukan dari logam mulia; manik-manik kaca padat untuk digunakan sebagai pengisi
senyawa plastik dan karet; manik-manik penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; manik-manik
penggilingan kaca untuk digunakan dalam penggilingan basah; mashers makanan; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari
cina; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kaca; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari keramik; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari porselen; meja makan burung; meja putar untuk menghidangkan makanan; memasak kantong mesh,
selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk ternak; memberi makan
palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan kapas; membersihkan sarung tangan dari kain;
membersihkan sisir; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; membilas mangkuk;
membungkus dengan isolasi termal untuk kaleng agar isinya tetap panas atau dingin; memeras botol; memeras botol,
kosongkan; menanam mangkuk; menanam tenda yang sedang tumbuh; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas,
pas, untuk membawa perlengkapan mandi; mendorong sapu; mendukung panggangan; menggosok spons; menorah;
menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan rumah tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga;
menuangkan semburan; menumbuhkan tenda; menyimpan guci; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin pemotong
daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; minum coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster, selain dari
kertas atau tekstil; minum dispenser jerami; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum
palung; minum palung untuk babi; minum palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum palung untuk unggas;
minum stein; minum tanduk; minuman keras; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik,
untuk keperluan rumah tangga; mobil model skala [ornamen] dari cina; mobil model skala [ornamen] dari gerabah; mobil
model skala [ornamen] dari kaca; mobil model skala [ornamen] dari keramik; mobil model skala [ornamen] dari porselen; mobil
model skala [ornamen] dari terra-cotta; model [ornamen] terbuat dari china; model [ornamen] terbuat dari kaca; model
[ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen] terbuat dari tembikar; model
[ornamen] terbuat dari terra-cotta; model kendaraan [ornamen] terbuat dari china; model kendaraan [ornamen] terbuat dari
kaca; model kendaraan [ornamen] terbuat dari keramik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari porselen; model kendaraan
[ornamen] terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model mobil [ornamen] terbuat dari
china; model mobil [ornamen] terbuat dari kaca; model mobil [ornamen] terbuat dari keramik; model mobil [ornamen] terbuat
dari porselen; model mobil [ornamen] terbuat dari tembikar; model mobil [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model mobil
miniatur [ornamen] dari china; model mobil miniatur [ornamen] dari gerabah; model mobil miniatur [ornamen] dari kaca; model
mobil miniatur [ornamen] dari keramik; model mobil miniatur [ornamen] dari porselen; model mobil miniatur [ornamen] dari
terra-cotta; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kaca; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari porselen; model pesawat
terbang [ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model skala [ornamen]
dari cina; model skala [ornamen] dari kaca; model skala [ornamen] dari keramik; model skala [ornamen] gerabah; model skala
[ornamen] porselen; model skala [ornamen] terakota; mortir dan alu kayu; mortir kayu; mortir kayu untuk penggunaan dapur;
mortir untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mosaik kaca, bukan untuk bangunan;
mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; muddlers buah; mug; mug cina; mug dari logam mulia; mug
dengan tutup untuk perjalanan; mug keramik; mug minum pintar; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk
pembayaran tanpa kontak; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; mug
perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug plastik; mug porselen; mug tembikar; mug terisolasi; mug yang dapat
digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; mural mosaik kaca; mural ubin mosaik kaca; nampan biodegradable untuk
keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan makan; nampan remah; nampan saji dari logam
mulia; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nampan saji terbuat dari rotan; nampan saji, bukan dari logam
mulia; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nampan untuk memanggang; nozel plastik untuk kaleng penyiraman
logam; nozel semprot plastik untuk penyiraman selang; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; nozel
untuk selang sprinkler; ornamen [patung] terbuat dari kaca; ornamen [patung] terbuat dari keramik; ornamen [patung] terbuat
dari kristal; ornamen [patung] terbuat dari porselen; ornamen [patung] terbuat dari tembikar; ornamen [patung] yang terbuat
dari porselen; ornamen [patung] yang terbuat dari terra-cotta; ornamen akuarium dari porselen; ornamen berbentuk miniatur
yang terbuat dari keramik; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari porselen; ornamen cina; ornamen dalam bentuk mini
yang terbuat dari kaca; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari tembikar; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
terakota; ornamen dalam bentuk miniatur dari gerabah; ornamen kaca; ornamen keramik; ornamen kristal; ornamen liburan
dari keramik, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari porselen, selain ornamen pohon; ornamen porselen; ornamen yang
terbuat dari cina; ornamen yang terbuat dari kaca; ornamen yang terbuat dari keramik; ornamen yang terbuat dari kristal;
ornamen yang terbuat dari porselen; ornamen yang terbuat dari tembikar; ornamen yang terbuat dari terra-cotta; pabrik garam,
dioperasikan dengan tangan; pabrik rempah, dioperasikan dengan tangan; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin;
paket hidrasi yang terdiri dari reservoir fluida dan tabung pengiriman; pala pala; palung makan; palung makanan untuk
unggas; palung untuk hewan; panci; panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci dari timah; panci kaca;
panci logam untuk ternak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret nonlistrik; panci masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan
listrik; panci pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci portabel dari kaleng timah;
panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci tembikar; panci tumis; panci untuk
digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; papan cuci; papan kaca; papan kaca atau
keramik tegak lurus; papan kayu bakar; papan keju; papan kue; papan merek dari porselen atau kaca; papan nama dari
porselen; papan nama dari porselen atau kaca; papan pengering untuk kimono; papan roti; papan setrika; papan ukiran; parut
keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; pas liner untuk ember es; pasak pakaian;
paten; paten logam mulia; paten, bukan dari logam mulia; patung Cina; patung cina; patung dari vinil; patung desktop dari
porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung gerabah; patung hias yang terbuat dari porselen; patung kaca; patung kecil
(arca kecil) dari porselen; patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau
porselen; patung porselen; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik,
gerabah atau gelas; patung tembikar; patung terra-cotta; patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terracotta atau kaca; patung-patung [patung] dari porselen, terra-cotta atau kaca; patung-patung cina; patung-patung fiberglass;
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patung-patung kaca; patung-patung kaca patri; patung-patung keramik; patung-patung kristal; patung-patung porselen;
patung-patung porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung-patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca;
patung-patung porselen, terakota atau kaca; patung-patung terra cotta; pecah belah; pegangan cangkir; pegangan dan ujung
untuk sikat gigi interdental; pegangan lengan isolasi untuk botol; pekebun [pot]; pelindung jari silikon yang dapat digunakan
kembali untuk menangani popok kain kotor; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembakar dupa; pembakar parfum;
pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat kopi gaya plunger,
non-listrik; pembuat kopi tetes, non-listrik; pembuat makanan; pembuat pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga;
pembuat pasta, dioperasikan dengan tangan; pembuat teh; pembuat teh dari logam mulia; pembuat teh, bukan dari logam
mulia; pembuka anggur; pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pembuka botol, nonlistrik; pemburu ikan; pemburu telur; pemecah kacang; pemecah kacang dari logam mulia; pemecah kacang, bukan dari logam
mulia; pemegang botol ritsleting neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung; pemegang kaca
kamar mandi; pemegang kartu menu; pemegang kartu tempat; pemegang meja untuk handuk kertas; pemegang minuman dari
busa (sekat penahan panas); pemegang sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang serbet meja; pemegang
serbet, bukan dari logam mulia; pemegang sikat toilet; pemegang spons; pemegang tanaman; pemegang tangkai; pemegang
taplak meja; pemegang tusuk gigi; pemegang tusuk gigi dari logam mulia; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia;
pemegang untuk bunga dan tanaman [merangkai bunga]; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga;
pemegang untuk setrika rumah tangga; pemegang untuk talenan; pemeras buah, non-listrik; pemeras jeruk; pemeras jus;
pemeras jus, non-listrik; pemeras lemon; pemeras pel; pemintal salad; pemisah bulu mata; pemisah kaki busa untuk
digunakan dalam pedikur; pemisah kuning telur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong cookie
[biskuit]; pemotong fondant; pemotong kue; pemotong pasta gusi; pemukul lalat; penanak nasi untuk digunakan dalam oven
microwave; penapis untuk keperluan dapur; pencakar gatal; pencakar kulit kepala; pencakar panci dan wajan; pencakar
panggangan [artikel pembersih]; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; pendingin [ember es]; pendingin
anggur, non-listrik; pendingin kaviar [piring]; pendingin mentega; pendingin minuman portabel, non-listrik; pendingin portable,
bukan listrik; pendorong kopi; pendorong toilet; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; penekan cookie; pengabut parfum, kosong; pengaduk koktail; pengaduk kopi;
pengaduk minuman; pengaduk plastik daur ulang untuk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengaduk
plastik yang dapat digunakan kembali untuk minuman; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak tepung; pengayak untuk
penggunaan dapur; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggaruk punggung; penggiling daging,
dioperasikan dengan tangan; penggiling daging, non-listrik; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, nonlistrik; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk
keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik; penggosok kulit; penggosok panci;
penggosok panci dari logam; penggulung sushi; penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik;
penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghangat lilin, listrik dan non-listrik; penghilang serat listrik;
penghilang serat non-listrik; penghilang serat yang dioperasikan dengan baterai; penghilang serat, listrik atau non-listrik;
pengisi daya [alat makan]; pengocok bumbu; pengocok karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi instrumen tangan;
pengocok karpet, bukan mesin; pengocok koktail; pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik; pengukir bertumpu;
pengumpan burung; pengumpan hewan kecil; pengumpan hewan non-mekanis; pengumpan hewan peliharaan elektronik;
pengumpan hewan peliharaan yang diaktifkan hewan; pengumpan hewan yang diaktifkan hewan; pengumpan ternak yang
diaktifkan hewan; pengupas bawang putih non-listrik; penjepit es; penjepit gula; penjepit salad; penjepit sayur; penjepit siput;
penjepit spageti; penuang anggur; penutup hidangan; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi
atau protesa gigi; penutup keju-piring; penutup kotak tisu; penutup kotak tisu dari kain; penutup kotak tisu dari keramik;
penutup kotak tisu dari tekstil; penutup makanan; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring
mentega; penutup wadah tempat sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; penutupan untuk tutup pot;
penyangga botol; penyangga kue; penyanggah handuk; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu karpet; penyapu
karpet, non-listrik; penyapu remah; penyapu untuk hidangan; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyaring kopi, bukan
dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik; penyemir sepatu sepon; penyemprot
untuk membersihkan gusi dan gigi; penyortir binatu untuk keperluan rumah tangga; perahu saus, bukan dari logam mulia;
peralatan (alat makan); peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan
pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan
rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah
tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan
kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan kue;
peralatan makan; peralatan makan 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 oven; peralatan pelepas
make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan
penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan dispenser; peralatan rumah tangga; peralatan rumah
tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet;
peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan kosmetik; peralatan untuk keperluan
rumah tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik;
perangkap serangga; perangkap terbang; perangkap tikus; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga;
perangkat pembersih wajah kosmetik; perangkat pengusir tikus elektronik ultrasonik; perangkat penyiraman; perangko kue;
peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau
wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas pegangan untuk kumparan yang mengandung
substansi-substansi pembasmi serangga; perkakas-perkakas dan alat--alat untuk membersihkan; perkakas-perkakas kecil dan
wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam
mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam
mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkakas-perkakas pemanggang roti (tanpa listrik); perkolator kopi, non-listrik;
peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piala; piala kaca; piala keramik; piala logam mulia; piala porselen;

Halaman 469 dari 769

piala porselen, keramik atau kaca; piala yang terbuat dari porselen, keramik atau kaca; piala, bukan dari logam mulia; pick gigi
untuk penggunaan pribadi; pilihan koktail; pipet pencicip anggur; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring
biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin;
piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring
keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas; piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja
sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring mentega; piring peringatan; piring plastik; piring
sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh;
piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah
susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring,
bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani
berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; pispot; pispot untuk anak-anak; pispot
untuk anjing; pita gigi; pitter ceri yang dioperasikan dengan tangan; plak dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; plak
dinding terbuat dari kaca; plak dinding terbuat dari kristal; plak dinding terbuat dari porselen; plak dinding terbuat dari tembikar;
plak dinding terbuat dari terra cotta; plat kaca untuk jendela mobil [produk setengah jadi]; plug-in diffusers untuk penolak
nyamuk; plunger untuk membersihkan saluran yang tersumbat; poci teh berdiri; pohon boot; pohon mug; pohon sepatu;
pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot
cukur; pot fondue, non-listrik; pot keramik; pot lada; pot lada dari logam mulia; pot lada, bukan dari logam mulia; pot memasak
couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot mustard; pot pot [trivets]; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di
rumah; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; pot yang terbuat dari tanah liat; pressure cooker, non-listrik; prisma kristal
dekoratif; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak
pendingin; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk
binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rambut ternak untuk sikat; rambut untuk kuas;
rantang; reamers jeruk; reed diffusers menjadi perangkat untuk menyebar parfum, dijual kosong; rel dan cincin handuk; rel dan
lingkaran untuk handuk; rel handuk; rel handuk dari logam mulia; rel handuk, bukan dari logam mulia; ricers kentang; rol
fondant; rol serat; rolling pin untuk penggunaan dapur; rolling pin, domestik; rotary parut keju; rotary parut keju, non-listrik;
roving serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil; sabut gosok; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; salib dari
porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, selain perhiasan; samovars, non-listrik; sandal pengelupasan; sangkar
burung; sangkar burung untuk unggas domestik; sapu; sapu bulu; sapu dalam ruangan; sapu keras; sapu lembut; sapu luar
ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan anggur; saringan logam mulia; saringan teh; saringan teh dari logam
mulia; saringan teh, bukan dari logam mulia; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur;
saringan, bukan dari logam mulia; sarung tangan abrasif untuk menggosok badan; sarung tangan abrasif untuk menggosok
sayuran; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan berkebun; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan
debu; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril
sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung
tangan pemoles; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan pengelupasan; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan
perawatan hewan peliharaan; sarung tangan perawatan kuda; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan;
sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan untuk di dapur; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu; sarung tangan
untuk penggunaan rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk memanggang makanan/daging; saus madu; schooners
[barang pecah belah]; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; scuttles batubara; sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk cuias
[bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum; sekat penahan panas untuk memegang kaleng minuman; selai
mentega; semprotan nozel untuk selang taman; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk
keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-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 istirahat; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk
keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji;
sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok sepatu; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga;
sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan
peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sepon; sepon penyemir sepatu dan kain; serat kaca untuk plastik penguat; serat
kaca, selain untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk kuas; serbet
untuk mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi,
non-listrik, dari logam mulia; server kue; server makanan berjenjang; server pie; servingware [kapal] untuk menyajikan
minuman; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; set krim dan gula; set
minuman keras; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set mug; set panci masak; set pecah belah; set rempah-rempah;
set sikat toilet; set teh; set wadah bulat atau silinder; setrika celana panjang, listrik; setrika celana, non-listrik; setrika wafel,
bukan listrik; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; shower caddies; sifon soda; sikat; sikat alis; sikat aplikasi warna
rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang
digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; sikat debu;
sikat eksfoliasi listrik; sikat eksfoliasi yang dioperasikan dengan baterai; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi interdental; sikat
gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi yang dioperasikan dengan
baterai,; sikat gigi yang dioperasikan dengan listrik; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat
gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kaca lampu; sikat kawat, bukan bagian dari mesin; sikat kawat, kecuali
bagian mesin; sikat kuda; sikat kuda kawat; sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat lilin ski; sikat listrik, kecuali bagian dari
mesin; sikat mandi; sikat olesi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring;
sikat pengelupasan; sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat perapian; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut
listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut udara panas; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat
rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat serat; sikat surai; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; sikat udara panas listrik; sikat
untuk alas kaki; sikat untuk antar gigi; sikat untuk celak mata; sikat untuk digunakan dengan lilin ski dan snowboard; sikat
untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk
keperluan rumah tangga; sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk
membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan gigi dan gusi; sikat untuk membersihkan instrumen medis; sikat untuk
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membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat
untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah;
sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat untuk merawat hewan; sikat
untuk merawat hewan peliharaan; sikat untuk pipa; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sikat wallpaper; silika leburan
[kuarsa], setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan; silika leburan [produk setengah jadi], selain untuk
bangunan; silika leburan, semi-dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan; sinder cinder [peralatan rumah tangga];
singkatan dari piring; singkatan kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; singkatan mandi bayi portabel; singkatan pot
kopi; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kuda; sisir
kumis; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; sisir untuk
menyisir rambut ke belakang; skimmer untuk penggunaan dapur; snifter; snifter brendi; souvenir datar; spatula kosmetik;
spatula kosmetik untuk digunakan dengan sediaan obat menghilangkan rambut; spatula untuk menerapkan lilin panas
[persiapan obat menghilangkan rambut]; spatula untuk menerapkan lilin panas untuk menghilangkan rambut; spatula untuk
penggunaan dapur; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk
membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur; spons
make-up; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat;
spons toilet; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk
menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk
merias wajah; stand kue berjenjang; standar-standar (dudukan) garpu; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan
rodentisida kepada tikus; stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca pengawet
makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples
penyimpanan; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk
memasak minyak, kosong; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur;
sumbat gelas; sumpit; sumpit sekali pakai; suncatcher terbuat dari kaca; sup tureens; suribachi [mortir gerabah gaya Jepang];
surikogi [alu kayu gaya Jepang]; susun susu, dioperasikan dengan tangan; susun susu, non-listrik; table centrepieces
[ornamen] terbuat dari tembikar; table centrepieces [ornamen] terbuat dari terra-cotta; tabung gelas untuk keperluan rumah
tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tabung kaca untuk digunakan dalam membuat tanda-tanda; tag
decanter; tajines, non-listrik; talenan; talenan bambu; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; talenan dari
plastik; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tandu kemeja; tandu pakaian; tangki air untuk ikan hidup
[indoor aquaria]; tangki akuarium dalam ruangan; tankard bir; tankard, bukan dari logam mulia; tankards; tankards dari logam
mulia; taplak gabus; taplak meja dari bambu; taplak meja dari karet; taplak meja dari kayu; taplak meja dari kulit; taplak meja
dari logam; taplak meja dari logam biasa; taplak meja dari logam mulia; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; taplak
plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tar-brush, sudah lama ditangani; tas bota; tas dekorasi manisan [tas kue]; tas isotermik;
tas jinjing terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas kosmetik [yang
telah terpasang]; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau
minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tas toilet terpasang; tatakan gelas;
tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas
anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari
logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teh caddies dari logam
mulia; teh caddies, bukan dari logam mulia; teko; teko air; teko besar; teko dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi,
non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-listrik; teko, bukan dari logam mulia; telur
porselen; telur sarang, buatan; tembikar; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica;
tempat bedak dijual kosong; tempat bedak kosmetik; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas
toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari kaca; tempat lilin
dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia;
tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat
menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam,
untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur
plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk gigi; tempat untuk roti; tempatkan tikar kayu; terakota
(campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [penanaman tanaman]; terarium dalam ruangan
[vivarium]; terarium dalam ruangan untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; terarium indoor
untuk hewan; termos *; termos dari logam mulia; termos minum; termos minum untuk orang yang melakukan perjalanan;
termos nasi; termos pinggul; termos terisolasi termal; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan
dari logam mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tetsubin [ceret besi cor Jepang], nonlistrik; 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 lembar alumunium sekali pakai; wadah lotion, kosong, untuk keperluan
rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan
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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 makanan sekali pakai; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal;
wadah penyimpanan rumah tangga untuk makanan hewan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah
peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk
menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan
dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk
makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari
logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah
terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk
minuman; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan 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 kosmetik;
wadah untuk menyiapkan, menyimpan, menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam
kelas lain; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur;
wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan
non-listrik; wan [mangkuk sup gaya Jepang]; wastafel; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan
cairan portabel untuk hewan peliharaan; waterer hewan ternak yang diaktifkan; web fiberglass untuk konversi menjadi
berbagai barang industri dan konsumen; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; wol baja; wol baja untuk
membersihkan; wol kaca, selain untuk isolasi; wol kawat baja; wol logam untuk dibersihkan; yunomi [Cangkir teh gaya
Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037165
: 03/06/2021 17:02:50
:
: RANI ASTRIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANDARA TIMIKA C A NO. 2 RT. 004 RW. 009 KELURAHAN
CEMOROKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAMAYUM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING EMAS, MERAH, HITAM
: 30
: ===Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; bumbu olahan [bumbu]; penyedap rasa; saos===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5F Daewon Building, 228, Hwagok-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Korea
: Yi Seng Min S.H.MH
: Korea Center Building, Suite 202, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 58, Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILK COSME dengan karakter huruf katakana Jepang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Esens and minyak yang mudah menguap; Krim untuk pemutih kulit; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; cat kuku; gel pijat, selain untuk keperluan medis; kit kosmetik; kosmetik; krim
kosmetik; krim pemutih kulit; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up bedak; maskara; masker kecantikan; minyak
kolonyo/air aromatik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet;
minyak untuk parfum dan aroma; parfum cair; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; pewarna untuk keperluan toilet;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan menghapus make-up; sediaan tabir surya===

740

: DID2021037166
: 03/06/2021 17:05:58
:
: JULIA CO., LTD

540 Etiket

Halaman 472 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037167
: 03/06/2021 17:06:16
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 18
: ===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; Barangbarang 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; 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); 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; 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; 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, 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 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
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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 imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut
untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin
payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan
peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit);
dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau
kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala
rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet
kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet
kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit;
dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet
kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu;
dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas
tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan
tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat
dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan
bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness
terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing;
kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk
hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk
kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air;
kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus;
kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja;
kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong
serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya;
kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet];
kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang
untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di
sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai
aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor;
koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk
bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper
dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung;
koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet
kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak
perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual
kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi
untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit
binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang
belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet
[purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin
[kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang;
kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit
kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing
mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol
sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi
tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label
bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari
kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam
manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan;
mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan];
neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian
anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk

Halaman 474 dari 769

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; 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 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 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 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 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;

Halaman 475 dari 769

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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037168
: 03/06/2021 17:07:13
:
: YUVITA MUSDYAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SEBUKU II B / 12 RT. 001 RW. 008 KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SANDITA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING
: 24
: ===Kain Batik; kain ecoprint; kain rajutan; kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037169
: 03/06/2021 17:07:52
:
: HAITSAM SHIDDIQ SIREGAR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nuri 4 No. 15 KDA, Kota Batam, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HABISKERJA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru (navy blue) dan Hijau (seafoam green)
: 41
: ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,

740

540 Etiket

pemasaran untuk orang lain; Jasa Pendidikan; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan secara
online; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan
secara online; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan
keuangan; Jasa pengajaran secara online; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; 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;
Pelatihan yang terkomputerisasi; Penyediaan tutorial secara online; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Produksi
Video E-Learning; Publikasi materi multimedia secara online; Ujian pendidikan secara online; jasa pelatihan simulasi berbasis
komputer di bidang pendidikan; 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;
konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan; konsultasi di bidang kesulitan belajar; kursus bahasa; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan
kehidupan; layanan pelatihan pendidikan komputer; 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 pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; melakukan kelas
latihan boot camp; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan; melakukan seminar; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan

Halaman 476 dari 769

konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; menyediakan informasi dan berita online
di bidang pelatihan kerja; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan;
menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan
kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; organisasi forum pendidikan secara
langsung; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dasar dan lanjutan untuk
pengembangan sumber daya manusia; pelatihan kerja; pendidikan lebih lanjut; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik
untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh institusi
akademik; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; persiapan kursus dan ujian pendidikan; rekaman audio dan
produksi untuk video dan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037170
: 03/06/2021 17:08:36
:
: PT. RASYIDI UTAMA INDONESIA, Muhammad Farid Rasyidi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza 5 Pondok Indah, Blok B-7 Jl. Margaguna Raya, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ViNANCE
: Vinance = Virtual Finance Division. Divisi keuangan maya (tidak berkantor bersama)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, abu - abu, Hijau, Hitam
: 36
: ===Jasa perencanaan keuangan dan manajemen keuangan; Layanan konsultasi strategi keuangan; analisis dan konsultasi
keuangan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; konsultasi keuangan; konsultasi manajemen risiko
keuangan; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; manajemen pencatatan keuangan;
pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; perencanaan dan manajemen keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037171
: 03/06/2021 17:11:28
:
: PT. TRIMAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANTEN NO. 6 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bionce
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih
: 5
: ===Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen
zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Vitamin tanpa resep; sediaan farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan farmasi untuk manusia; sediaan multivitamin; sediaan vitamin C; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi;
suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan terutama terdiri dari
zat besi; suplemen vitamin dan mineral; vitamin dan suplemen vitamin===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon
740

: DID2021037172
: 03/06/2021 17:11:40
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten,
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVADA SPORT

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 27
: ===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; 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 mobil; 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 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===
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320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037173
: 03/06/2021 17:13:35
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 26
:
===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; Bantalan bahu untuk sabuk bahu untuk dompet wanita; Bantalan bahu untuk sabuk bahu untuk kantong; Bantalan
bahu untuk sabuk bahu untuk tas; Bantalan bahu untuk tali untuk dompet wanita; Bantalan bahu untuk tali untuk kantong;
Bantalan bahu untuk tali untuk tas; Bodkins; Cepol; Gesper untuk dompet wanita; Gesper untuk kantong; Gesper untuk
kantong tidur; Gesper untuk ransel; Gesper untuk tas; Gesper untuk tas bepergian; Gesper untuk tas kamera; Gesper untuk
tas olahraga; Gesper yang berupa penyesuai pita; Hiasan sepatu bukan dari logam mulia; Hiasan tali sepatu yang bukan dari
logam mulia; Hiasan untuk pakaian; Jumbai [keperluan jahit-menjahit]; Kait untuk sabuk untuk dompet wanita; Kait untuk
sabuk untuk kantong; Kait untuk sabuk untuk tas; Kait untuk tali untuk dompet wanita; Kait untuk tali untuk kantong; Kait untuk
tali untuk tas; Kaitan jepret; Kaitan tali sepatu; Kancing jepret [pengencang jepret]; Konde; Lubang sepatu; Patch untuk sabuk
untuk dompet wanita; Patch untuk sabuk untuk kantong; Patch untuk sabuk untuk tas; Patch untuk tali untuk dompet wanita;
Patch untuk tali untuk kantong; Patch untuk tali untuk tas; Pemasang benang pada jarum; Pengencang gesper [retsleting];
Pengencang retsleting; Pengencang ritsleting; Pengencang yang dapat disesuaikan; Pengencang yang dapat disesuaikan
untuk pakaian, alas kaki, penutup kepala dan tas; Pengencang retsleting untuk tas; Pengikat untuk dompet wanita; Pengikat
untuk kantong; Pengikat untuk tas; Penjepit untuk dompet wanita; Penjepit untuk kantong; Penjepit untuk tas; Penyesuai
panjang untuk sabuk bahu untuk dompet wanita; Penyesuai panjang untuk sabuk bahu untuk kantong; Penyesuai panjang
untuk sabuk bahu untuk tas; Penyesuai panjang untuk tali bahu untuk dompet wanita; Penyesuai panjang untuk tali bahu
untuk kantong; Penyesuai panjang untuk tali bahu untuk tas; Penyesuai panjang untuk tali untuk dompet wanita; Penyesuai
panjang untuk tali untuk kantong; Penyesuai panjang untuk tali untuk tas; Penyesuai pita; Pin; Pita; Pita [perlengkapan jahitmenjahit]; Pita dan tali sepatu; Pita ritsleting; Pita yang terbuat dari kain tenun; Pita yang terbuat dari kain tenun untuk
keperluan menjahit; Pusut (Jarum); Renda jacquard; Resleting untuk tas; Rol rambut listrik; Rol rambut non-listrik; Sanggul
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Bunder; Sanggul Cepol; Sanggul Cioda; Sanggul Dua; Sanggul Dua Kepang; Sanggul Federal; Sanggul Kabel; Sanggul Lilit
Kepang; Sanggul Sawi Asing; Sanggul Sisir; Spangles untuk pakaian; Sumbat tali; Tali elastis untuk pakaian; Tali gesper;
Ujung tali simpul; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain; alat
jahit menjahit kecuali benang; alat pembuat lubang pada kain; alat penahan anak dalam sifat kain harness untuk menempel
pada kursi rumah tangga; alat pengeriting rambut yang dipanaskan dengan listrik [selain alat tangan]; angka atau huruf untuk
menandai linen; angka untuk menandai linen; angkutan untuk membuat jaring ikan; anyaman rambut; artikel dekoratif untuk
rambut; bahan penambal yang menempel dengan pemanasan untuk memperbaiki barang tekstil; bahan strip untuk menghias
tepi pakaian; ban elastis untuk penahan baju lengan; ban lengan; ban lengan untuk memegang lengan; band lengan untuk
menunjuk posisi anggota tim dalam kegiatan olahraga; bando; bantal jarum; bantal jarum pentul; bantal pin; bantal pin dan
jarum; bantalan bahu untuk pakaian; bantalan bra silikon untuk pakaian; bantalan bra untuk pakaian; bantalan dilepas untuk
bra; bantalan penambah pantat silikon yang bisa dilepas [aksesori pakaian dalam]; bantalan penambah payudara silikon
dilepas [aksesoris pakaian]; bantalan penambah payudara yang bisa dilepas [aksesoris pakaian]; barang yang dipakai sebagai
hiasan bordiran; benang dari logam untuk selaman; bidal; boot gesper; bordir emas; bordir emas untuk pakaian; bordir perak;
bordir perak untuk pakaian; bordir untuk pakaian; brassard [ban lengan militer]; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain
perhiasan; buah buatan; buah-buahan buatan; bulatan yang dipakai pada waktu menisik; bulu [aksesoris pakaian]; bulu
burung [aksesoris pakaian]; bulu burung unta [aksesoris pakaian]; bulu untuk ornamen [passementerie]; bunga buatan; bunga
buatan dari tekstil; bunga buatan untuk melekat pada pakaian; bunga dan pita (bordiran); bunga kertas buatan; bunga plastik
buatan; busur hias tekstil untuk dekorasi; busur menjadi hiasan rambut; busur pakaian laki-laki; busur tekstil untuk
pembungkus kado; busur untuk rambut; busur, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; cemara; chenille [passementerie];
daenggi [pita kuncir untuk tata rambut Korea]; dedaunan buatan; dedaunan buatan dalam ruangan; dedaunan buatan luar;
dekorasi rambut; diterapkan [haberdashery]; dukungan kaku untuk kerah; ekstender untuk tali untuk bra; ekstensi rambut;
embel-embel untuk pakaian; emblem bersulam; etiket monogram untuk menandai kain linen; garter pergelangan kaki; gesper
[aksesoris pakaian]; gesper ikat pinggang; gesper ikat pinggang dari logam mulia, untuk pakaian; gesper ikat pinggang, bukan
dari logam mulia, untuk pakaian; gesper logam mulia [aksesori pakaian]; gesper sabuk untuk pakaian; gesper sepatu; gesper
untuk alas kaki; gesper untuk pakaian; gesper, bukan dari logam mulia [aksesori pakaian]; haberdashery [artikel penjahit] *,
kecuali utas; hiasan baju yang gemerlapan (payet); hiasan berumbai untuk pakaian; hiasan dari daun-daunan; hiasan
ornamen sepatu untuk pakaian; hiasan rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; hiasan rambut yang sifatnya membungkus
rambut; hiasan renda; hiasan sepatu; hiasan tambahan [lacework]; hiasan tempel dari tekstil untuk dekorasi; hiasan topi;
hiasan topi dan sepatu; hiasan untuk pakaian; ikat rambut; ikat rambut bahan kain; ikat rambut besar dengan pola kain warnawarni; ikat rambut dari karet; ikat untuk pakaian; jalinan pita; jambul (rumbai-rumbai); jaring rambut; jaring rambut untuk
digunakan dalam menenun rambut; jarum *; jarum bordir; jarum jahit; jarum jahit dengan mata oval; jarum kait untuk
menyulam; jarum kait untuk merenda; jarum kanvas; jarum logam mulia; jarum mesin jahit; jarum pelana; jarum pembuat
sepatu; jarum penjilidan; jarum pita untuk kepala gorden; jarum rajut; jarum rajutan; jarum tatami; jarum tisik; jarum untuk
mesin penyisir wol; jarum untuk mesin sisir wol; jarum yang mengikat; jenggot palsu; jepit rambut; jepit rambut ikal; jepit untuk
pakaian; jepit untuk tas tangan; jepitan kecil; jepitan rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; jimat
dekoratif untuk ransel; jimat dekoratif untuk telepon genggam; jimat untuk dompet kecil; jumlah tekstil pesaing; kabel untuk
memotong; kabel untuk pakaian; kain appliqué; kain gorden; kain terapan [pakaian laki-laki]; kait (alat jahit-menjahit); kait
[pakaian renang]; kait baju bagian atas; kait dan mata; kait dan tumpukan pita pengikat; kait ikat pinggang; kait karpet; kait
sepatu; kait untuk korset; kamishin [hiasan rambut untuk gaya rambut Jepang]; kamoji [rambut palsu untuk penataan rambut
Jepang]; kancing; kancing (benda benda kecil untuk lencana hiasan; 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; karangan bunga Natal buatan; karangan bunga Natal buatan dan karangan bunga yang menggabungkan lampu;
karangan bunga Natal buatan menggabungkan lampu; karangan bunga Natal dan karangan bunga buatan; karangan bunga
buatan; kaset [pakaian pria]; kaset untuk judul tirai; kasing disesuaikan untuk memegang jarum rajut; kaus kaki alat tenun;
keliman palsu; kencangkan gaun; kepang; kerah mendukung; kerah tetap; keranjang menjahit; kertas pengeriting rambut; klem
rambut; klip celana panjang untuk pengendara sepeda; klip rahang untuk rambut; klip syal tidak menjadi perhiasan; klip
tengah; knot atas [pompom]; kogai [pin rambut hias untuk penataan rambut Jepang]; kohaze [pengencang untuk tabi]; korsase
bunga buatan; kotak jahit; kotak jarum; kotak jarum dari logam mulia; kotak jarum, bukan dari logam mulia; kotak logam mulia
untuk jarum; kotak peralatan jahit menjahit; kotak untuk jarum; kotak, bukan dari logam mulia, untuk jarum; kumis palsu;
kumparan untuk mempertahankan benang atau wol bordir [bukan bagian dari mesin]; kunci sorong untu tas; lembaran
aluminium foil untuk hiasan rambut; lencana atau lambang yang dipakai pada lengan; lencana bordir untuk pakaian; lencana
hiasan (kancing); lencana kebaruan [aksesoris pakaian]; lencana kebaruan hias [tombol]; lencana nama logam; lencana nama
plastik; lencana pin, bukan dari logam mulia; lencana polisi; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; loop untuk
pakaian; lubang kancing baju; lubang tali boot; lubang tali sepatu; lubang tali untuk alas kaki; lubang tali untuk pakaian; mage
[chignon untuk penataan rambut Jepang]; manik-manik kaca, selain untuk membuat perhiasan; manik-manik keramik, selain
untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk pekerjaan kerajinan tangan, selain untuk membuat perhiasan; manik-manik,
selain untuk membuat perhiasan; marugushi [sisir hias untuk penataan rambut Jepang]; mata ikan [haberdashery]; mawar
[haberdashery]; melambaikan pin untuk rambut; memperhiasi [bordir]; memperluas band untuk memegang lengan baju;
menandai pin; menjahit bidal; motoyui [string rumbai rambut untuk penataan rambut Jepang]; negake [hiasan rumbai rambut
untuk penataan rambut Jepang]; nomor pesaing; nomor pesaing, bukan tekstil; nomor peserta lomba (dari kain); obi-dome [klip
selempang khusus untuk obi]; ornamen sepatu bukan dari logam mulia; ornamen sepatu, bukan dari logam mulia; pasang
pengencang; patch bordir untuk pakaian; patch hias untuk pakaian; patch kain hias; patch kain untuk pakaian; patch perekat
panas; patch perekat panas untuk dekorasi barang-barang tekstil [pakaian]; patch perekat panas untuk dekorasi pakaian;
patch perekat panas untuk memperbaiki artikel tekstil; patch perekat panas untuk memperbaiki pakaian; payet; pelindung
kerah yang bisa dilepas; pemegang kuncir; penahan korset; pencengkram rambut [tusuk rambut]; pengait bra; pengait pakaian
[pengencang]; pengancing pakaian; pengencang blus; pengencang boot; pengencang geser dan bagiannya; pengencang
jepitan; pengencang logam untuk alas kaki; pengencang sepatu; pengencang untuk alas kaki; pengencang untuk bra;
pengencang untuk suspender; pengeriting rambut, dipanaskan dengan listrik, selain alat tangan; pengeriting rambut, listrik dan
non-listrik, selain alat tangan; pengeriting rambut, listrik, selain alat tangan; pengeriting rambut, non-listrik, selain alat tangan;
pengikat sepatu; pengikat untuk penyangga; pengikat untuk tali sandang; pengunci tali sepatu; peniti; peniti hias; penjahit
jarum; penjepit ikat pinggang; penjepit sabuk; penutup teko the; perada kertas emas, perak dan timah (hiasan untuk pakaian);
perbatasan dan tepi untuk pakaian; perlengkapan menjahit; perlengkapan menjahit untuk melepas jahitan; pesona dekoratif
untuk kacamata; pesona dekoratif untuk ponsel; pesona menggantung untuk ponsel; pesona untuk kerah anjing; pesona untuk
kerah hewan peliharaan; pesona untuk kerah kucing; pesona untuk lampiran ke gelas minuman untuk tujuan identifikasi;
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pesona, selain untuk perhiasan, gantungan kunci atau gantungan kunci; pewarnaan rambut foil; picot [renda]; pin dengan
kepala kaca; pin entomologis; pin kebaruan; pin logam untuk digunakan dalam pemasangan serangga; pin novelty hias, selain
perhiasan; pin rambut keriting; pin rambut oriental; pin rol rambut; pin topi untuk topi pengaman; pin topi, selain perhiasan; pin,
selain perhiasan; pinggiran; pinggiran penghias untuk pakaian; piringan logam; pita (perlengkapan jahit menjahit); pita atau
hiasan yang berbentuk mawar; pita dan busur menjadi hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki; pita dan busur
menjadi pakaian laki-laki atau digunakan sebagai hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau untuk rambut;
pita dan busur, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; pita dan pita pakaian; pita dekoratif [perlengkapan jahit menjahit];
pita elastis; pita hadiah; pita hem; pita hias tekstil; pita menjadi hiasan rambut; pita pakaian laki-laki; pita pengikat dan pengikat
mata; pita rambut; pita tekstil; pita tekstil untuk pembungkus; pita tekstil untuk pembungkus kado; pita untuk rambut; pita,
bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; potongan perekat hias untuk jaket; potongan rambut; puntalan untuk membuat
jala ikan; ram sulam; rambut alami untuk dipakai; rambut elastis; rambut gesper; rambut ikal; rambut manusia; rambut palsu;
rambut palsu [rambut palsu]; rambut sintetis untuk dipakai; rambut yang dijalin; rangkaian bunga buatan; rangkaian bungan
palsu berbentu bulat; renda; renda dan bordir; renda dan sulaman, pita dan kepang; renda dan sulaman, pita pakaian bayi;
renda gelendong; renda untuk hiasan; renda untuk tepian; renda wol; renda, kecuali renda bordir; renda, kepang dan sulaman;
resleting pengencang; resleting pengencang untuk tas; 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; rok melayang; rumbai-rumbai; rumbairumbai rok; sayuran buatan; serpihan mika; setrika-patch tekstil; simpul pada rambut; sulaman; sulaman untuk membuat
sepatu; surat untuk menandai linen; tabodome [pin rambut untuk memperbaiki potongan rambut belakang untuk digunakan
dalam penataan rambut Jepang]; tabomino [back-hairpieces untuk gaya rambut Jepang]; tali bahu yang bisa dilepas untuk
digunakan dengan bra; tali booting; tali elastis; tali penahan lengan kemeja; tali sepatu; tali ukur untuk pakaian; tali untuk alas
kaki; tali untuk menuntun anak balita berjalan; tali untuk pakaian; tali untuk penahan kaos kaki; tali untuk sepatu; tali untuk
sepatu bot; tali untuk tepi baju; tali wol; tambalan bersulam; tambalan untuk memperbaiki artikel tekstil; tambalan untuk
memperbaiki pakaian; tambalan untuk pakaian; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari karet; tambalan untuk pakaian yang
terbuat dari karet, plastik dan vinil; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari plastik; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari
vinil; tanaman buatan, selain pohon Natal; tegara [pita rambut untuk gaya rambut Jepang]; tepi penghias; tepi untuk pakaian;
tombol baru; tombol kampanye; tombol keling; tombol magnetik tertutup kain; topi hiasan rambut; topi pewarna rambut; topiary
buatan; trimmings for clothing, including material strips for decorating edges for clothing; tusuk konde; twister rambut
[aksesoris rambut]; underwires untuk bra; web fusible untuk keperluan menjahit; web lebur [haberdashery]; whalebones untuk
korset; wig badut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037174
: 03/06/2021 17:16:09
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811 Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 25
:
===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cepiau; 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
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anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos 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; Lis untuk alas kaki;
Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel
wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian
Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; 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 wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
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lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan
(pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat
dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip
untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici
Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi
anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun
bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe
(Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu
bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak
tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup
kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi 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, 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 bayi dan balita; 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 militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju
tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot;
balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari
pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah
payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas
[bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius
pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan
panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit;
bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita;
bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym;
booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab
kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; cadar;
cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana
bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos;
celana dalam; celana dalam 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
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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; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur;
celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana
untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; 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; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; halhal lain; 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 satu potong; 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];
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga;
kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal;
kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi;
kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; komageta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit
(pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
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permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan
siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging
menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu
dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu
boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai
pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan;
mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel
musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel
untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker
wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin;
monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle
holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto,
berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk
berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian];
pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah
untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal 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 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 pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; 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 resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; 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 berselancar;
pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk
seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti
bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan
jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang
memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari
[headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses;
pengantin pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki;
penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk
perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian;
peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas
kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu;
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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 jepit; sandal jepit
[alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal
lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal
plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan
[pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan
bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh
elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung
tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan
pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak
berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu;
selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal;
sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik
untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan;
sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot 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 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 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 bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas
kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek,
celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam dinas;
seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam
taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan
baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok;
setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki;
togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
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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]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037175
: 03/06/2021 17:16:51
:
: GHOLIP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SYARIF AL QODRI 2B/11 RT. 002 RW. 009 KELURAHAN KASIN KECAMATAN
KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPURLULUK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, KUNING EMAS, PUTIH
: 30
: ===Bumbu; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium
glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; bumbu; bumbu dan bumbu; bumbu
masak; saus bumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037176
: 03/06/2021 17:18:38
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVADA SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 21
: ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Iistrik yang dapat menguap untuk keperluan mengusir nyamuk
dan serangga; Alat Pengepres celana panjang; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat memasak
yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat pembersih lidah; Alat penyuguh
kopi dan teh (Bukan dari logam mulia); Alat untuk menghias kue atau meratakan krim pada kue; Alat untuk pengolahan
makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk
hewan peliharaan; Bakul; Bantalan pembersih; Barang pecah belah; Barang-barang sikat; Baskom; Besek; Bongsang; Botol
Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol kecil / botol cuka; Botol
kemasan industri dari plastik; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual
kosong; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Bungbung; Cangkir
kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkit teh; Ceblek; Centong; Cikrak; Corong; Cup kue dari kertas; Diffuser
aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk pewangi udara; Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial
elektrik; Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan; Dispenser untuk kertas toilet; Dispenser untuk krim perawatan
kulit; Dorongan Air; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka;
Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan
cuka; Dulang; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung;
Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gentong; Gerabah; Gilingan untuk keperluan
rumah tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas arang Jepang untuk keperluan rumah tangga];
Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Insulated bags for carrying food items; Jepitan pakaian; Juicer, non-listrik; Kaca laminasi
(selain untuk bangunan); Kaca pengaman untuk dijadikan jendela kendaraan; Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni
industri, laboratorium, medis, dan kimia; Kaca untuk jendela kendaraan; Kaca yang dikeraskan (belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan), kecuali untuk bangunan; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk
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mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih
kacamata; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh; Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Kantung teh;
Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan kimia yang siap bereaksi bila diperlukan; Kemasan wadah gelas
untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kemoceng; Kendi; Kepala sikat gigi listrik; Keranjang yang terbuat
dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Ketel Bukan Listrik; Klakat; Kotak dari gelas; Kotak dingin portabel
bukan listrik; Kotak krim kosmetik; Kotak kue plastik; Kotak makanan; Kotak terbuat dari kain; Kristal (Barang pecah belah);
Kuas untuk kosmetik; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Langseng; Lap pembersih; Lap smartphone kering
sebagai aksesori smartphone; Loyang; Mandarin [saringan]; Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah
tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring;
wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mug untuk teh dan kopi; Nampan untuk keperluan
rumah tangga; Oven Belanda; Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci dan wajan masak [non-listrik];
Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark; Panci panekuk Swedia; Panci presto;
Parutan (alat rumah tangga); Pegangan lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol; Pegangan untuk benang gigi;
Pembagi kue; Pembersih debu; Pembuat kopi non-listrik; Pembuat kue; Pemegang untuk sikat gigi; Pemeras tabung pasta
gigi; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Pendaringan; Pendingin listrik non-listrik; Penekan kopi;
Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); Pengganti bagian kepala sikat gigi; Pengganti kepala sikat gigi; Pengki;
Pengocok sayur; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Penjepit untuk menyajikan barbekyu; Penjepit untuk
menyajikan daging; Penjepit untuk menyajikan roti; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Penyangga kue bertingkat;
Penyemprot untuk penata rambut; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan
dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau
rumah tangga; Peralatan masak; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Perangkap untuk memonitor nyamuk; Perangkap
untuk memonitor serta mengendalikan nyamuk; Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat piring untuk menyajikan
makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol wine, alat
pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Perendam daun teh non-elektrik, poci teh; Periuk (pot) panas
bukan dipanaskan listrik; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Pers Perancis;
Piring; Piring dari bahan organik (daun jati); Piring makan; Poci; Pot tanah liat untuk menyiapkan obat-obatan (bukan listrik);
Pot teh non-listrik; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sabut pembersih berbahan stainless; Sabut pembersih dari stainless; Sapu
Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; Saringan Kopi, bukan listrik; Saringan dan pembuat teh; Sarung tangan
nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sediaan bahan
pembuat sikat; Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik; Semprotan parfum; Sendok
kaleng sampah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Sendoksendok masak; Serit (Sisir Rambut); Serok penggorengan; Siboria dari logam mulia; Siboria, bukan dari logam mulia; Sie
(Kotak Sayuran); Sikat Eyeliner; Sikat Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat gigi dan benang
interdental; Sikat gigi dengan ujung berumbai; Sikat gigi jari; Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan dan perkakas
untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat interdental dengan kuas dan pegangan;
Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat pemulas mata; Sikat perona pipi; Sikat untuk keperluan pribadi; Sikat
untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spatula; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk
keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Stick es krim; Tabung teh; Tabung-tabung dan kotakkotak; Talenan; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas dengan
lapisan aluminium foil; Tas es; Tas pelengkapan untuk menjaga suhu dingin atau panas; Tas penyimpanan asi; Tas
penyimpanan makanan dan minuman; Tas untuk membawa asi; Tatakan; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari kertas;
Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Teko teh; Tempat Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi;
Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi; Tempat untuk keperluan pembersih badan;
Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Termos air; Termos es; Tolok (Tempat Menyimpan Hasil Tangkapan
Ikan); Tongkat untuk Pemasangan Lampu; Toples Kaca; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum];
Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup botol galon air; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung;
Tutup gelas plastik berbentuk datar; Tutup periuk; Ulekan; Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari
logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah kemasan industri
dari kaca atau porselin; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah makanan
untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah minuman dijual kosong; Wadah terbuat dari
tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk
keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan
perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan masak); aerator anggur; akuarium dalam
ruangan; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas
piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alas-alas yang tidak
lengket untuk memasak pada kisi-kisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat air untuk
membersihkan gigi dan gusi; alat alat kebersihan rumah tangga; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah
makanan; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat
masak bukan listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pemadam lilin; alat pemadam lilin
dari logam mulia; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla,
[peralatan dapur] non-listrik; alat pemotong kue; alat pengepel; alat pengeruk es; alat penggiling, non-listrik; alat penghapus
debu, non-listrik; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap parfum; alat penguap untuk parfum, kosong;
alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyemprotan; alat penyiram; alat
penyiram rumput; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman; alat untuk membersihkan gigi dan gusi menggunakan
air bertekanan tinggi untuk digunakan di rumah; alat untuk memoles lilin, non-listrik; alat untuk raclette, non-listrik; alat untuk
sandaran sumpit; alat-alat untuk menyajikan makanan; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu
untuk penggunaan dapur; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik
pada bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang
pada gagang pel; aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk kulit; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan
lotion kosmetik untuk tangan; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh;
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aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator untuk menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk
menerapkan lotion wajah kosmetik; aplikator untuk pengaplikasian tata rias mata; apusan untuk membersihkan instrumen
medis; arca [patung-patung] dari porselen, keramik, tembikar atau kaca; artikel untuk keperluan pembersihan; aspergillum
bukan dari logam mulia; aspergillum dari logam mulia; atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari kaca; bagian atas
kue dari keramik; bagian atas kue dari porselen; bahan polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan
batu; bahan reflektif terbuat dari kaca untuk menangkap cahaya; bahan tebal untuk memegang wadah panas; bahan untuk
pembuatan kuas; bahan-bahan penyikat; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak
mandi untuk anak-anak; bak pembilasan; bak sampah; bakeware; bakeware karton sekali pakai; baki keperluan rumah tangga;
baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi [wadah] untuk
digunakan di rumah; baki penyajian; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan; baki sampah untuk hewan
peliharaan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki
untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan
rumah tangga, dari logam mulia; bank koin; bantalan abrasif untuk keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur
atau rumah tangga; bantalan buffing wajah; bantalan eksfoliasi; bantalan eksfoliasi kaki; bantalan gosok logam; bantalan liner
sekali pakai disesuaikan untuk kotak kotoran hewan; bantalan logam untuk dibersihkan; barang berlubang; barang pecah
belah dari tanah; barang pecah belah dekoratif; barang pecah belah, porselen dan gerabah; barang porselen; barang-barang
keperluan kamar mandi; barang-barang mandi shower; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan
bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; baskom yang
tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; batang
kaca; batang kaca untuk digunakan dalam pembuatan; batang kaca, bukan untuk bangunan; batu pizza; bedak padat; bedak
padat dari logam mulia; bedak padat, bukan dari logam mulia; bedak padat, bukan dari logam mulia, dijual kosong; bejana air
suci dari logam mulia; bejana air suci, bukan dari logam mulia; bejana kaca domestik yang diinsulasi panas; bejana kaca untuk
obat dijual kosong; bejana keramik; benang fiberglass, selain untuk penggunaan tekstil; benang gigi; benang gigi bertenaga
baterai; benang gigi obat; benang kaca, selain untuk penggunaan tekstil; benang pembersih gigi; benang untuk gigi; benang
untuk keperluan gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kaca;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari keramik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; bentuk pop freezer plastik;
berdiri teko kopi; berkemah panggangan [peralatan memasak]; bertengger untuk sangkar burung; beverageware; bingkai
untuk mengeringkan dan mempertahankan bentuk item pakaian; bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik,
untuk persiapan makanan; blok pisau; bobot taplak meja; boiler ganda; bola cermin; bola cucian [peralatan rumah tangga];
bola kaca [wadah]; bola kaca hias; bola lampu baster; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; boot
tandu dari kayu; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan
kembali; botol air plastik yang dapat digunakan kembali, 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 obatobatan; botol-botol plastik; buckskin untuk pembersih; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk
pembuatan kuas; bulu sikat gigi; cachepots; cake toppers terra cotta; candelabra [kandil]; candelabra [kandil] dari logam mulia;
candelabra [kandil], bukan dari logam mulia; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir biodegradable; cangkir
buah; cangkir dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan
tutup; cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir kompos; cangkir kopi; cangkir
kopi dari keramik; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum; cangkir pelatihan untuk bayi;
cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir telur; cangkir telur dari logam mulia; cangkir
telur, bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir
terisolasi stainless steel yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa uang tunai; casserole [piring]; cat kotak ember; cawan; celengan; celengan babi; celengan logam;
celengan logam mulia; celengan terbuat dari porselen; celengan, bukan dari logam; celengan, bukan dari logam mulia; ceret
bersiul; ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu;
cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan; cetakan masakan; cetakan plastik untuk es lilin; cetakan
plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; cetakan puding; chawan [mangkuk nasi Jepang]; chawan
[mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi Jepang], bukan dari logam mulia; cina dekoratif; cincin
handuk; cincin handuk dari logam mulia; cincin handuk, bukan dari logam mulia; cincin kue; cincin lilin dari logam mulia; cincin
lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin serbet, bukan dari logam mulia; cincin tetes
lilin; cincin unggas; cincin untuk burung; cincin untuk mengidentifikasi burung; coaster dari logam biasa; coaster dari logam
mulia; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti tekstil; compact powder dari logam mulia dijual kosong;
corong; corong pai; corong untuk penggunaan dapur; cosies teh; cuias [wadah minum] untuk yerba maté; cupcake kue
cangkir; currycombs; dasi pengikat; decanters; decanters wiski; dekorasi porselen untuk kue; demijohns; derek pembersih;
diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; diffuser minyak aromatik, selain reed diffusers; dilewati;
dipan jari; dipan jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dipan jari untuk perawatan
gigi atau mulut; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser aerosol, bukan untuk keperluan medis; dispenser
benang gigi; dispenser bola kapas; dispenser kertas toilet; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk
bumbu; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk keperluan rumah
tangga; dispenser sabun; dispenser sabun otomatis; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk
kosmetik; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser
untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan kosmetik; dropper untuk keperluan rumah tangga;
dudukan besi datar; dudukan botol; dudukan sikat cukur; dusters furnitur; ekstraktor jus buah, non-listrik; ember; ember
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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; epergnes; epergnes dari logam mulia; epergnes, bukan dari logam mulia; es
batu yang dapat digunakan kembali; fiberglass, selain untuk insulasi atau penggunaan tekstil; figur model [ornamen] terbuat
dari china; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; figur model [ornamen] terbuat dari keramik; figur model [ornamen] terbuat
dari porselen; figur model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; filamen untuk membuat kuas; filter untuk digunakan dalam kotak
kotoran kucing; fondues [peralatan memasak], non-listrik; frit [kaca tanah yang digunakan dalam pembuatan kaca]; gagang
sapu; gagang sapu dari kayu; gagang sapu dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; gagang tempat handuk; gantungan
baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; gantungan handuk kertas; garis
cuci putar; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu memanggang marshmallow; garpu memasak; garpu
memasak hotdog; garpu penyajian pasta; garpu saji; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah
minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan
mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas
dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas
koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu
elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas
minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas
pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles
[produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan,
kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; gerabah; gerabah domestik dari
insulasi panas; guci apoteker; guci dari logam mulia; guci kopi, non-listrik; guci porselen; guci porselen untuk selai dan jeli;
guci untuk memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah tangga; guci*; guci, bukan dari logam mulia;
gudang garam; gudang garam dari logam mulia; gudang garam, bukan dari logam mulia; gujeolpan [piring saji pernis sembilan
bagian]; habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hachi [mangkuk saji gaya Jepang]; hewan model
[ornamen] terbuat dari china; hewan model [ornamen] terbuat dari kaca; hewan model [ornamen] terbuat dari keramik; hewan
model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari tembikar; hewan model [ornamen] terbuat dari
terra-cotta; hidangan bunga rampai; hidangan permen; hidangan pie; hidangan ramekin; hidangan siput; hidangan sundae; hot
pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; injektor daging; injektor rendaman; instrumen pembersih, dioperasikan dengan
tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jack boot; jari-jari gigi; jarum penopang; jarum suntik bunga; jarum suntik icing; jarum
suntik rumah kaca; jarum suntik taman; jarum suntik tanaman; jarum suntik untuk keperluan kuliner; jarum suntik untuk
menyiram bunga dan tanaman; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga]; jeruji kaca, bukan untuk bangunan; jubako
[Sarang kotak makanan Jepang]; juicer jeruk; kabaret [nampan]; kabaret [nampan] dari logam mulia; kabaret [nampan], bukan
dari logam mulia; kaca berbintik-bintik [produk setengah jadi]; kaca bercahaya, bukan untuk bangunan; kaca berenamel,
bukan untuk bangunan; kaca berlabel [produk setengah jadi]; kaca berpola, bukan untuk bangunan; kaca bubuk untuk
dekorasi; kaca datar laminasi, bukan untuk bangunan; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kaca dengan konduktor listrik
halus; kaca ditekan; kaca jendela untuk kendaraan, belum selesai; kaca lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca
lembaran biasa, bukan untuk bangunan; kaca lembaran yang dimodifikasi, bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca
pelat halus [produk setengah jadi]; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kaca pengaman, bukan untuk bangunan; kaca
plat tanah [produk setengah jadi]; kaca tempered, bukan untuk bangunan; kaca untuk jendela kendaraan [produk setengah
jadi]; kaca untuk lampu sinyal atau lampu depan untuk kendaraan [produk setengah jadi]; kaca untuk lampu sinyal lalu lintas
[produk setengah jadi]; kaca yang belum dikerjakan untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; kaca
yang sebagian dikerjakan, yaitu, ingot, tabung, batang, cakram, pelat, dan cincin semuanya untuk keperluan industri umum;
kaca, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca bangunan; kacamata halaman; kacamata highball; kacamata
port; kacamata ramah; kacamata schnapps; kacamata vodka; kafilah air; kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap,
kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain
pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain pemoles; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain
setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk
membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat
optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kain untuk
mengeringkan; kain untuk pembersih; kait tombol; kaleng penyiraman; kaleng popcorn, kosong, untuk keperluan rumah
tangga; kaleng susu; kancing kait; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kandang untuk mengumpulkan serangga;
kantin [labu]; kantong teh bersandar; kapal logam untuk membuat es dan minuman es; kapal minum; kapal porselen domestik
yang diinsulasi panas; kapal saus; kapal saus dari logam mulia; kapal uap makanan, non-listrik; kapsul cappuccino isi ulang
dari plastik; kapsul kakao isi ulang dari plastik; kapsul kopi barley isi ulang dari plastik; kapsul kopi barley yang bisa di resuable
dari plastik; kapsul kopi ginseng isi ulang plastik; kapsul kopi ginseng resuable dari plastik; kapsul kopi isi ulang plastik; kapsul
kopi resuable dari plastik; kapsul plastik cappuccino yang dapat direset; kapsul plastik kakao yang bisa direset; kapsul teh isi
ulang plastik; kapsul teh plastik; karpet garu; kartrid kaca untuk obat, kosong; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas;
karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya seni
terra-cotta; karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca; karya seni yang terbuat dari keramik; karya
seni yang terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni yang terbuat dari tembikar; kasing sumpit;
kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kejang cuka; kendi anggur; kendi bir; kendi dari logam mulia; kendi kecil;
kendi krim; kendi sirup; kendi susu; kendi, bukan dari logam mulia; kepala pel; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; kerah
tetesan anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan; kerah
tetesan untuk botol anggur; keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah
tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang binatu; keranjang bunga; keranjang cucian; keranjang
cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang kertas bekas; keranjang pengukus;
keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang sampah; keranjang tanaman; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah
tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan
rumah tangga, dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam mulia; keranjang, untuk penggunaan
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rumah tangga, dari papier mâché; kertas untuk memanggang; kerudung akuarium; kerupuk kepiting; kerupuk lobster; kios jari
gigi; kios jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; kios jari untuk perawatan gigi atau
mulut; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kolom piala porselen,
keramik atau kaca; kontainer rumah tangga; kotak bento; kotak gula bukan dari logam mulia; kotak jendela; kotak jendela
terbuat dari batu; kotak jendela terbuat dari beton; kotak jendela terbuat dari kayu; kotak jendela terbuat dari logam; kotak
jendela yang terbuat dari plastik; kotak kaca dekoratif; kotak kotoran kucing; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga;
kotak logam, untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang
terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak pendingin
portabel, non-listrik; kotak permen; kotak permen dari logam mulia; kotak permen, bukan dari logam mulia; kotak pil [bukan
untuk keperluan medis]; kotak pil dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; kotak pil untuk penggunaan pribadi; kotak pil,
bukan dari logam mulia, untuk penggunaan pribadi; kotak resep [wadah rumah tangga]; kotak sabun; kotak sampah otomatis
untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak
sandwich; kotak tisu; kotak uang dari logam; kotak uang yang terbuat dari logam mulia; kotak uang, bukan dari logam; kotak
uang, bukan dari logam mulia; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk
keperluan rumah tangga; kotak-kotak kaca; kotedai [papan setrika gaya Jepang]; kristal [gelas]; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas
file; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kuas untuk grooming golf menempatkan hijau; kuas,
kecuali kuas cat; kubah keju; kubah kue; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi; kudeta [mangkuk]; kue topen
dari tembikar; kue toppers dari cina; kue toppers kristal; kulit chamois untuk dibersihkan; kulit kambing gunung untuk
pembersih; kulit pizza; kursi toilet untuk anak-anak; kurung sabun; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari
logam mulia; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap bulu; lap debu; lap pembersih; lap
pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; lap sintetis chamois;
layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan]; layanan kopi dari
logam mulia; layanan kopi, bukan dari logam mulia; layanan teh dari logam mulia; layanan teh, bukan dari logam mulia; layar
percikan untuk penggunaan dapur; lem-pot; lembar kue; lengan isolasi untuk memegang botol; lengan isolasi untuk
memegang gelas minuman; lengan isolasi untuk memegang kaleng minuman; lengan pengupas bawang putih non-listrik; lilin
dengan perlindungan angin; limbah kapas untuk dibersihkan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; loyang
dari logam biasa; loyang kue; loyang panggang; loyang untuk memanggang; majolika; mandi burung tidak menjadi struktur;
mandi burung, bukan menjadi struktur; mandi caddies; mandi gigitiruan; mangers untuk domba; mangers untuk kuda; mangers
untuk sapi; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk berbasis pulp kertas biodegradable; mangkuk
biodegradable; mangkuk buah; mangkuk buah dari kaca; mangkuk bunga; mangkuk bunga dari logam mulia; mangkuk bunga,
bukan dari logam mulia; mangkuk cukur; mangkuk dangkal; mangkuk dari bahan organik (daun jati); mangkuk dari logam
mulia; mangkuk getah; mangkuk gula; mangkuk gula dari logam mulia; mangkuk gula, bukan dari logam mulia; mangkuk ikan
mas; mangkuk jari; mangkuk kaca; mangkuk kaca ikan mas; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk minum hewan
peliharaan; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk salad; mangkuk salad dari logam mulia; mangkuk salad, bukan dari
logam mulia; mangkuk sekali pakai; mangkuk sepele; mangkuk sup; mangkuk sup dari logam mulia; mangkuk sup, bukan dari
logam mulia; mangkuk untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mangkuk
yang terbuat dari kertas; mangkuk, bukan dari logam mulia; manik-manik kaca padat untuk digunakan sebagai pengisi
senyawa plastik dan karet; manik-manik penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; manik-manik
penggilingan kaca untuk digunakan dalam penggilingan basah; mashers makanan; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari
cina; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kaca; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari keramik; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari porselen; meja makan burung; meja putar untuk menghidangkan makanan; memasak kantong mesh,
selain untuk microwave; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk ternak; memberi makan
palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan kapas; membersihkan sarung tangan dari kain;
membersihkan sisir; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; membilas mangkuk;
membungkus dengan isolasi termal untuk kaleng agar isinya tetap panas atau dingin; memeras botol; memeras botol,
kosongkan; menanam mangkuk; menanam tenda yang sedang tumbuh; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas,
pas, untuk membawa perlengkapan mandi; mendorong sapu; mendukung panggangan; menggosok spons; menorah;
menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan rumah tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga;
menuangkan semburan; menumbuhkan tenda; menyimpan guci; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin pemotong
daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; minum coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster, selain dari
kertas atau tekstil; minum dispenser jerami; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum
palung; minum palung untuk babi; minum palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum palung untuk unggas;
minum stein; minum tanduk; minuman keras; mixer dapur, non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik,
untuk keperluan rumah tangga; mobil model skala [ornamen] dari cina; mobil model skala [ornamen] dari gerabah; mobil
model skala [ornamen] dari kaca; mobil model skala [ornamen] dari keramik; mobil model skala [ornamen] dari porselen; mobil
model skala [ornamen] dari terra-cotta; model [ornamen] terbuat dari china; model [ornamen] terbuat dari kaca; model
[ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen] terbuat dari tembikar; model
[ornamen] terbuat dari terra-cotta; model kendaraan [ornamen] terbuat dari china; model kendaraan [ornamen] terbuat dari
kaca; model kendaraan [ornamen] terbuat dari keramik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari porselen; model kendaraan
[ornamen] terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model mobil [ornamen] terbuat dari
china; model mobil [ornamen] terbuat dari kaca; model mobil [ornamen] terbuat dari keramik; model mobil [ornamen] terbuat
dari porselen; model mobil [ornamen] terbuat dari tembikar; model mobil [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model mobil
miniatur [ornamen] dari china; model mobil miniatur [ornamen] dari gerabah; model mobil miniatur [ornamen] dari kaca; model
mobil miniatur [ornamen] dari keramik; model mobil miniatur [ornamen] dari porselen; model mobil miniatur [ornamen] dari
terra-cotta; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kaca; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari porselen; model pesawat
terbang [ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model skala [ornamen]
dari cina; model skala [ornamen] dari kaca; model skala [ornamen] dari keramik; model skala [ornamen] gerabah; model skala
[ornamen] porselen; model skala [ornamen] terakota; mortir dan alu kayu; mortir kayu; mortir kayu untuk penggunaan dapur;
mortir untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mosaik kaca, bukan untuk bangunan;
mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; muddlers buah; mug; mug cina; mug dari logam mulia; mug
dengan tutup untuk perjalanan; mug keramik; mug minum pintar; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk
pembayaran tanpa kontak; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; mug
perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug plastik; mug porselen; mug tembikar; mug terisolasi; mug yang dapat
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digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; mural mosaik kaca; mural ubin mosaik kaca; nampan biodegradable untuk
keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan makan; nampan remah; nampan saji dari logam
mulia; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nampan saji terbuat dari rotan; nampan saji, bukan dari logam
mulia; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nampan untuk memanggang; nozel plastik untuk kaleng penyiraman
logam; nozel semprot plastik untuk penyiraman selang; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; nozel
untuk selang sprinkler; ornamen [patung] terbuat dari kaca; ornamen [patung] terbuat dari keramik; ornamen [patung] terbuat
dari kristal; ornamen [patung] terbuat dari porselen; ornamen [patung] terbuat dari tembikar; ornamen [patung] yang terbuat
dari porselen; ornamen [patung] yang terbuat dari terra-cotta; ornamen akuarium dari porselen; ornamen berbentuk miniatur
yang terbuat dari keramik; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari porselen; ornamen cina; ornamen dalam bentuk mini
yang terbuat dari kaca; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari tembikar; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
terakota; ornamen dalam bentuk miniatur dari gerabah; ornamen kaca; ornamen keramik; ornamen kristal; ornamen liburan
dari keramik, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari porselen, selain ornamen pohon; ornamen porselen; ornamen yang
terbuat dari cina; ornamen yang terbuat dari kaca; ornamen yang terbuat dari keramik; ornamen yang terbuat dari kristal;
ornamen yang terbuat dari porselen; ornamen yang terbuat dari tembikar; ornamen yang terbuat dari terra-cotta; pabrik garam,
dioperasikan dengan tangan; pabrik rempah, dioperasikan dengan tangan; paket dingin untuk makanan dan minuman dingin;
paket hidrasi yang terdiri dari reservoir fluida dan tabung pengiriman; pala pala; palung makan; palung makanan untuk
unggas; palung untuk hewan; panci; panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dan wajan
masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci dari timah; panci kaca;
panci logam untuk ternak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret nonlistrik; panci masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan
listrik; panci pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci portabel dari kaleng timah;
panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci tembikar; panci tumis; panci untuk
digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; papan cuci; papan kaca; papan kaca atau
keramik tegak lurus; papan kayu bakar; papan keju; papan kue; papan merek dari porselen atau kaca; papan nama dari
porselen; papan nama dari porselen atau kaca; papan pengering untuk kimono; papan roti; papan setrika; papan ukiran; parut
keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; pas liner untuk ember es; pasak pakaian;
paten; paten logam mulia; paten, bukan dari logam mulia; patung Cina; patung cina; patung dari vinil; patung desktop dari
porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung gerabah; patung hias yang terbuat dari porselen; patung kaca; patung kecil
(arca kecil) dari porselen; patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau
porselen; patung porselen; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik,
gerabah atau gelas; patung tembikar; patung terra-cotta; patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terracotta atau kaca; patung-patung [patung] dari porselen, terra-cotta atau kaca; patung-patung cina; patung-patung fiberglass;
patung-patung kaca; patung-patung kaca patri; patung-patung keramik; patung-patung kristal; patung-patung porselen;
patung-patung porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung-patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca;
patung-patung porselen, terakota atau kaca; patung-patung terra cotta; pecah belah; pegangan cangkir; pegangan dan ujung
untuk sikat gigi interdental; pegangan lengan isolasi untuk botol; pekebun [pot]; pelindung jari silikon yang dapat digunakan
kembali untuk menangani popok kain kotor; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembakar dupa; pembakar parfum;
pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat kopi gaya plunger,
non-listrik; pembuat kopi tetes, non-listrik; pembuat makanan; pembuat pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga;
pembuat pasta, dioperasikan dengan tangan; pembuat teh; pembuat teh dari logam mulia; pembuat teh, bukan dari logam
mulia; pembuka anggur; pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pembuka botol, nonlistrik; pemburu ikan; pemburu telur; pemecah kacang; pemecah kacang dari logam mulia; pemecah kacang, bukan dari logam
mulia; pemegang botol ritsleting neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung; pemegang kaca
kamar mandi; pemegang kartu menu; pemegang kartu tempat; pemegang meja untuk handuk kertas; pemegang minuman dari
busa (sekat penahan panas); pemegang sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang serbet meja; pemegang
serbet, bukan dari logam mulia; pemegang sikat toilet; pemegang spons; pemegang tanaman; pemegang tangkai; pemegang
taplak meja; pemegang tusuk gigi; pemegang tusuk gigi dari logam mulia; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia;
pemegang untuk bunga dan tanaman [merangkai bunga]; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga;
pemegang untuk setrika rumah tangga; pemegang untuk talenan; pemeras buah, non-listrik; pemeras jeruk; pemeras jus;
pemeras jus, non-listrik; pemeras lemon; pemeras pel; pemintal salad; pemisah bulu mata; pemisah kaki busa untuk
digunakan dalam pedikur; pemisah kuning telur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong cookie
[biskuit]; pemotong fondant; pemotong kue; pemotong pasta gusi; pemukul lalat; penanak nasi untuk digunakan dalam oven
microwave; penapis untuk keperluan dapur; pencakar gatal; pencakar kulit kepala; pencakar panci dan wajan; pencakar
panggangan [artikel pembersih]; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; pendingin [ember es]; pendingin
anggur, non-listrik; pendingin kaviar [piring]; pendingin mentega; pendingin minuman portabel, non-listrik; pendingin portable,
bukan listrik; pendorong kopi; pendorong toilet; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; penekan cookie; pengabut parfum, kosong; pengaduk koktail; pengaduk kopi;
pengaduk minuman; pengaduk plastik daur ulang untuk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengaduk
plastik yang dapat digunakan kembali untuk minuman; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak tepung; pengayak untuk
penggunaan dapur; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggaruk punggung; penggiling daging,
dioperasikan dengan tangan; penggiling daging, non-listrik; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, nonlistrik; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk
keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan;
penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik; penggosok kulit; penggosok panci;
penggosok panci dari logam; penggulung sushi; penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik;
penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghangat lilin, listrik dan non-listrik; penghilang serat listrik;
penghilang serat non-listrik; penghilang serat yang dioperasikan dengan baterai; penghilang serat, listrik atau non-listrik;
pengisi daya [alat makan]; pengocok bumbu; pengocok karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi instrumen tangan;
pengocok karpet, bukan mesin; pengocok koktail; pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik; pengukir bertumpu;
pengumpan burung; pengumpan hewan kecil; pengumpan hewan non-mekanis; pengumpan hewan peliharaan elektronik;
pengumpan hewan peliharaan yang diaktifkan hewan; pengumpan hewan yang diaktifkan hewan; pengumpan ternak yang
diaktifkan hewan; pengupas bawang putih non-listrik; penjepit es; penjepit gula; penjepit salad; penjepit sayur; penjepit siput;
penjepit spageti; penuang anggur; penutup hidangan; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi
atau protesa gigi; penutup keju-piring; penutup kotak tisu; penutup kotak tisu dari kain; penutup kotak tisu dari keramik;
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penutup kotak tisu dari tekstil; penutup makanan; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon
dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring
mentega; penutup wadah tempat sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; penutupan untuk tutup pot;
penyangga botol; penyangga kue; penyanggah handuk; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu karpet; penyapu
karpet, non-listrik; penyapu remah; penyapu untuk hidangan; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyaring kopi, bukan
dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik; penyemir sepatu sepon; penyemprot
untuk membersihkan gusi dan gigi; penyortir binatu untuk keperluan rumah tangga; perahu saus, bukan dari logam mulia;
peralatan (alat makan); peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan
pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan
rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah
tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan
kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan kue;
peralatan makan; peralatan makan 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 oven; peralatan pelepas
make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan
penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan dispenser; peralatan rumah tangga; peralatan rumah
tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet;
peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan kosmetik; peralatan untuk keperluan
rumah tangga; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik;
perangkap serangga; perangkap terbang; perangkap tikus; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga;
perangkat pembersih wajah kosmetik; perangkat pengusir tikus elektronik ultrasonik; perangkat penyiraman; perangko kue;
peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau
wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas pegangan untuk kumparan yang mengandung
substansi-substansi pembasmi serangga; perkakas-perkakas dan alat--alat untuk membersihkan; perkakas-perkakas kecil dan
wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam
mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam
mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkakas-perkakas pemanggang roti (tanpa listrik); perkolator kopi, non-listrik;
peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piala; piala kaca; piala keramik; piala logam mulia; piala porselen;
piala porselen, keramik atau kaca; piala yang terbuat dari porselen, keramik atau kaca; piala, bukan dari logam mulia; pick gigi
untuk penggunaan pribadi; pilihan koktail; pipet pencicip anggur; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring
biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin;
piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring
keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas; piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja
sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring mentega; piring peringatan; piring plastik; piring
sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh;
piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah
susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring,
bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani
berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; pispot; pispot untuk anak-anak; pispot
untuk anjing; pita gigi; pitter ceri yang dioperasikan dengan tangan; plak dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; plak
dinding terbuat dari kaca; plak dinding terbuat dari kristal; plak dinding terbuat dari porselen; plak dinding terbuat dari tembikar;
plak dinding terbuat dari terra cotta; plat kaca untuk jendela mobil [produk setengah jadi]; plug-in diffusers untuk penolak
nyamuk; plunger untuk membersihkan saluran yang tersumbat; poci teh berdiri; pohon boot; pohon mug; pohon sepatu;
pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot
cukur; pot fondue, non-listrik; pot keramik; pot lada; pot lada dari logam mulia; pot lada, bukan dari logam mulia; pot memasak
couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot mustard; pot pot [trivets]; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di
rumah; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; pot yang terbuat dari tanah liat; pressure cooker, non-listrik; prisma kristal
dekoratif; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak
pendingin; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk
binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rambut ternak untuk sikat; rambut untuk kuas;
rantang; reamers jeruk; reed diffusers menjadi perangkat untuk menyebar parfum, dijual kosong; rel dan cincin handuk; rel dan
lingkaran untuk handuk; rel handuk; rel handuk dari logam mulia; rel handuk, bukan dari logam mulia; ricers kentang; rol
fondant; rol serat; rolling pin untuk penggunaan dapur; rolling pin, domestik; rotary parut keju; rotary parut keju, non-listrik;
roving serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil; sabut gosok; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; salib dari
porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, selain perhiasan; samovars, non-listrik; sandal pengelupasan; sangkar
burung; sangkar burung untuk unggas domestik; sapu; sapu bulu; sapu dalam ruangan; sapu keras; sapu lembut; sapu luar
ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan anggur; saringan logam mulia; saringan teh; saringan teh dari logam
mulia; saringan teh, bukan dari logam mulia; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur;
saringan, bukan dari logam mulia; sarung tangan abrasif untuk menggosok badan; sarung tangan abrasif untuk menggosok
sayuran; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan berkebun; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan
debu; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril
sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung
tangan pemoles; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan pengelupasan; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan
perawatan hewan peliharaan; sarung tangan perawatan kuda; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan;
sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan untuk di dapur; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu; sarung tangan
untuk penggunaan rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk memanggang makanan/daging; saus madu; schooners
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[barang pecah belah]; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; scuttles batubara; sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk cuias
[bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum; sekat penahan panas untuk memegang kaleng minuman; selai
mentega; semprotan nozel untuk selang taman; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk
keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-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 istirahat; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk
keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji;
sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok sepatu; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga;
sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan
peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sepon; sepon penyemir sepatu dan kain; serat kaca untuk plastik penguat; serat
kaca, selain untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk kuas; serbet
untuk mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi,
non-listrik, dari logam mulia; server kue; server makanan berjenjang; server pie; servingware [kapal] untuk menyajikan
minuman; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; set krim dan gula; set
minuman keras; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set mug; set panci masak; set pecah belah; set rempah-rempah;
set sikat toilet; set teh; set wadah bulat atau silinder; setrika celana panjang, listrik; setrika celana, non-listrik; setrika wafel,
bukan listrik; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; shower caddies; sifon soda; sikat; sikat alis; sikat aplikasi warna
rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang
digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; sikat debu;
sikat eksfoliasi listrik; sikat eksfoliasi yang dioperasikan dengan baterai; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi interdental; sikat
gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi yang dioperasikan dengan
baterai,; sikat gigi yang dioperasikan dengan listrik; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat
gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kaca lampu; sikat kawat, bukan bagian dari mesin; sikat kawat, kecuali
bagian mesin; sikat kuda; sikat kuda kawat; sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat lilin ski; sikat listrik, kecuali bagian dari
mesin; sikat mandi; sikat olesi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring;
sikat pengelupasan; sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat perapian; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut
listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut udara panas; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat
rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat serat; sikat surai; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; sikat udara panas listrik; sikat
untuk alas kaki; sikat untuk antar gigi; sikat untuk celak mata; sikat untuk digunakan dengan lilin ski dan snowboard; sikat
untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk
keperluan rumah tangga; sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk
membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan gigi dan gusi; sikat untuk membersihkan instrumen medis; sikat untuk
membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat
untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah;
sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat untuk merawat hewan; sikat
untuk merawat hewan peliharaan; sikat untuk pipa; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sikat wallpaper; silika leburan
[kuarsa], setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan; silika leburan [produk setengah jadi], selain untuk
bangunan; silika leburan, semi-dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan; sinder cinder [peralatan rumah tangga];
singkatan dari piring; singkatan kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; singkatan mandi bayi portabel; singkatan pot
kopi; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kuda; sisir
kumis; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; sisir untuk
menyisir rambut ke belakang; skimmer untuk penggunaan dapur; snifter; snifter brendi; souvenir datar; spatula kosmetik;
spatula kosmetik untuk digunakan dengan sediaan obat menghilangkan rambut; spatula untuk menerapkan lilin panas
[persiapan obat menghilangkan rambut]; spatula untuk menerapkan lilin panas untuk menghilangkan rambut; spatula untuk
penggunaan dapur; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk
membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur; spons
make-up; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat;
spons toilet; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk
menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk
merias wajah; stand kue berjenjang; standar-standar (dudukan) garpu; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan
rodentisida kepada tikus; stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca pengawet
makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples
penyimpanan; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk
memasak minyak, kosong; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur;
sumbat gelas; sumpit; sumpit sekali pakai; suncatcher terbuat dari kaca; sup tureens; suribachi [mortir gerabah gaya Jepang];
surikogi [alu kayu gaya Jepang]; susun susu, dioperasikan dengan tangan; susun susu, non-listrik; table centrepieces
[ornamen] terbuat dari tembikar; table centrepieces [ornamen] terbuat dari terra-cotta; tabung gelas untuk keperluan rumah
tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tabung kaca untuk digunakan dalam membuat tanda-tanda; tag
decanter; tajines, non-listrik; talenan; talenan bambu; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; talenan dari
plastik; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tandu kemeja; tandu pakaian; tangki air untuk ikan hidup
[indoor aquaria]; tangki akuarium dalam ruangan; tankard bir; tankard, bukan dari logam mulia; tankards; tankards dari logam
mulia; taplak gabus; taplak meja dari bambu; taplak meja dari karet; taplak meja dari kayu; taplak meja dari kulit; taplak meja
dari logam; taplak meja dari logam biasa; taplak meja dari logam mulia; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; taplak
plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tar-brush, sudah lama ditangani; tas bota; tas dekorasi manisan [tas kue]; tas isotermik;
tas jinjing terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas kain tipis untuk digunakan dalam memasak; tas kosmetik [yang
telah terpasang]; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau
minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tas toilet terpasang; tatakan gelas;
tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas
anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari
logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teh caddies dari logam
mulia; teh caddies, bukan dari logam mulia; teko; teko air; teko besar; teko dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi,
non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-listrik; teko, bukan dari logam mulia; telur
porselen; telur sarang, buatan; tembikar; tempat sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica;
tempat bedak dijual kosong; tempat bedak kosmetik; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kertas
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toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin; tempat lilin dari kaca; tempat lilin
dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia;
tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat
menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam,
untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur
plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk gigi; tempat untuk roti; tempatkan tikar kayu; terakota
(campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [penanaman tanaman]; terarium dalam ruangan
[vivarium]; terarium dalam ruangan untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; terarium indoor
untuk hewan; termos *; termos dari logam mulia; termos minum; termos minum untuk orang yang melakukan perjalanan;
termos nasi; termos pinggul; termos terisolasi termal; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan
dari logam mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tetsubin [ceret besi cor Jepang], nonlistrik; 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 lembar alumunium sekali pakai; wadah lotion, kosong, untuk keperluan
rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan
dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah
makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah makanan untuk hewan ternak; wadah minum;
wadah 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 makanan sekali pakai; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal;
wadah penyimpanan rumah tangga untuk makanan hewan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah
peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk
menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan
dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga untuk
makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari
logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah
terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk
minuman; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan 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 kosmetik;
wadah untuk menyiapkan, menyimpan, menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam
kelas lain; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur;
wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan
non-listrik; wan [mangkuk sup gaya Jepang]; wastafel; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan
cairan portabel untuk hewan peliharaan; waterer hewan ternak yang diaktifkan; web fiberglass untuk konversi menjadi
berbagai barang industri dan konsumen; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; wol baja; wol baja untuk
membersihkan; wol kaca, selain untuk isolasi; wol kawat baja; wol logam untuk dibersihkan; yunomi [Cangkir teh gaya
Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: DID2021037177
: 03/06/2021 17:20:41
:
: PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari 8-12th Floor, Jl. Bulevar Palem Raya No. 7, Lippo village,
Tangerang 15811, Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NEVADA SPORT

540 Etiket
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Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, oranye dan putih
: 18
: ===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; Barangbarang 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; 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); 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; 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; 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, 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 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
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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 imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut
untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin
payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan
peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit);
dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau
kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala
rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet
kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet
kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit;
dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet
kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu;
dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas
tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan
tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat
dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan
bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness
terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing;
kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk
hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk
kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air;
kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus;
kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja;
kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong
serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya;
kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet];
kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang
untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di
sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai
aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor;
koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk
bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper
dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung;
koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet
kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak
perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual
kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi
untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit
binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang
belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet
[purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin
[kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang;
kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit
kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing
mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol
sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi
tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label
bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari
kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam
manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan;
mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan];
neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian
anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk
hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk
monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan;
payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan;
payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi
komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung
matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang
tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda;
pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan;
pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk
hewan]; pembungkus ekor kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk
dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; 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;
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portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel
pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang
menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu
dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit;
sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi;
sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot kuda; sepatu
kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang];
snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring casing dari kulit; stud dari
kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan;
tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang
dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kucing;
tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk
dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan
tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian;
tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan
barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat
dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas
bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual
kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja
kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas
kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas 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 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 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 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===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037178
: 03/06/2021 17:21:28
:
: HERRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PROF. DR. LATUMENTEN V NO. 16 RT.012/005 KEL. JELAMBAR, KEC.
GOROL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Herzora
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju
Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat
terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk
wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan
panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju
wanita; Ikat kaos kaki elastis; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; 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; Meukasah
(Baju); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas
seragam; Pakaian luar; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps),
visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita
yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian
kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket,
pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari,
jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok,
kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket,
pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian
dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja,
kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, 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]; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Toro (Baju Kurung); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki
untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; atasan baju tanpa lengan; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju
pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk
bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari
pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana pendek anak laki-laki [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun jumper
(baju hangat); gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja,
baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
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tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos kaki;
kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; 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, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kerah [pakaian];
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; laci [pakaian];
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; memanjat baju; muffs [pakaian];
pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar
untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian
malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian renang one-piece; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria;
pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar;
pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni
bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian,
alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; replika kaos sepak bola Amerika; sabuk kulit [pakaian]; sarung
tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan kaos bertudung (hoodies); topi kertas
[pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037179
: 03/06/2021 17:22:25
:
: Guangzhou Huge Circle Electronic Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: B203,Yun Shang E-Town Jiang Xia Bei Er Lu, Baiyun District, Guangzhou City,
Guangdong, China

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dasaita
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 9
: ===Alat pengeras suara; Pemutar DVD; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan pemantauan; USB flash drive;
alat navigasi satelit; alat navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang]; klakson untuk pengeras suara; monitor bayi;
pemutar media portabel; pengeras suara; ponsel pintar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037180
: 03/06/2021 17:22:37
:
: AAN KURNIAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SEBUKU II B / 11 RT. 001 RW. 009 KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAMOI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU
: 29
: ===Bakso daging sapi; Tahu Bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso isi daging ayam cincang; bakso sapi; bakso
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urat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037181
: 03/06/2021 17:22:46
:
: AGUS EKO SETIYONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DE PRIMA TUNGGULWULUNG E14, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NGORDER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi web; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Program komputer untuk
menjalankan transaksi melalui e-commerce; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; perangkat lunak
e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis
secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat
diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi
global; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037182
: 03/06/2021 17:25:52
:
: Wulang Suhastoro Dewanto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anjungan 8 RT 001 RW 001 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOZKY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 25
: ===Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian berkaitan dengan skateboard

740

(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian,
yaitu, 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, gaungaun, 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
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mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); bagian
depan kemeja; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset
untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit
atau kulit imitasi; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut,
dan atasan rajutan polo; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037183
: 03/06/2021 17:28:31
:
: PT. Frans Setiawan Rekan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Equity Lt. 49, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, SCBD, Senayan Kebayoran
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRANS & SETIAWAN LAW OFFICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Abu-abu
: 45
: ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi

740

hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa
penanganan perkara hukum; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar
modal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam Kepailitan
(Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Layanan hukum terkait pendaftaran
merek Internasional; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Memberikan Solusi Hukum
mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang
berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk
tender; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum
internasional; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
dukungan hukum; jasa eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum
dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat
lunak; jasa hukum pro bono; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan;
jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak
properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang pengelolaan barang
dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan produksi film, televisi,
video dan musik; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta;
jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri;
jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan
negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan
negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa
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hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi
hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta untuk produksi
film, televisi, teater dan musik; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa
konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi
hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa
konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan
televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum
yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum waralaba; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi
barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa
lisensi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa
lisensi gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan
hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi
hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto [layanan hukum];
jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi
televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang
berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi karakter kartun [layanan
hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa
lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa
lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten
dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat
lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi
permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi
[layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa
lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan barang
[layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum]; jasa manajemen dan eksploitasi hak
properti industri dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen kasus, yaitu, layanan hukum
untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa
pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa
pemantauan hak properti industri untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa
pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan untuk
layanan hukum; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan
perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat hukum dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa
penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum];
jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan
komputer global [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan
memberikan nasihat hukum tentang pendaftaran nama domain; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di
bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum
yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat;
jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan
informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum;
jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang
berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan
hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan
layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen
hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan
laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi,
mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak
cipta dan analisa pelanggaran; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa sewa
guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; layanan bantuan hukum; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan hukum; meninjau standar dan praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037184
: 03/06/2021 17:29:03
:
: LILIK FAIZAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANTARAN II/12 RT. 001 RW. 002 KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAYZAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH, HITAM
: 30
: ===Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Mie;

740
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Mie Asia; Nasi, pasta dan mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina;
mie ayam; mie tepung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037185
: 03/06/2021 17:37:12
:
: SUWARNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. POLOWIJEN I / 262 A RT. 002 RW. 006 KELURAHAN POLOWIJEN
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DELANINA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bumbu; Bumbu Kacang; Bumbu serba guna; bumbu; bumbu masak; bumbu rujak; sambal kacang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037186
: 03/06/2021 17:38:50
:
: ELSHA KEZIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CIDENG BARAT NO. 108, RT. 012 / RW. 001, KELURAHAN CIDENG,
KECAMATAN GAMBIR, JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAPPI CAKE ATELIER dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, COKELAT
: 30
: ===Baozi (roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Buttermilk Pancakes; Enchilada [roti isi]; Kue; Kue Ape; Kue Bugis Betawi;
Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue
Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue
Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Onde; Kue
Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putu; Kue Rangi; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Tenteng;
Kue Vanada; Kue bika ambon; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue nanas; Kue pukis; Kue tradisional; Kue-kue; Makanan
ringan terutama terdiri dari roti; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti
Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti bagelan; Roti ciabatta; Roti kebab; Roti kelapa; Roti kering;
Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; 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, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; baguettes [Roti
Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; barbari [roti datar]; biskuit; biskuit vegetarian; biskuit-biskuit; burger
kedelai [roti sandwich]; cakwe/cakue; campuran isian berbasis roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam
bentuk pasta; chapati [roti tidak beragi]; cupcake beku; cupcake cokelat; kue almond; kue balok; kue basah; kue beras; kue
bola; kue bolu; kue buah; kue bulan; kue coklat; kue filo; kue gandum; kue geplak; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue
keju; kue kering beku; kue krim; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong;
kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tart; kue widaran / bidaran; kue,
biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kukis (kue kering); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan pembuka dan makanan
ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; pancake; pandoro [roti ragi manis]; peach cobbler
(kue); petits fours [kue]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quiches (roti); remah roti; roti [roti
tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis
keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti dan roti bun; 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 naan; roti oriental; roti panggang; roti rendah garam; roti scones;
roti segar; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; selai cokelat untuk digunakan pada roti;
sourdough (roti); stik roti; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung roti; tepung roti gandum===

740

Halaman 503 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037187
: 03/06/2021 17:41:38
:
: PT Incrin Indonesia Kurir

540 Etiket

: Gedung Cohive 101, Kawasan Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung No. 1, Kuningan,
Jakarta Selatan, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Linna Joice C. Simamora S.H., LL.M.
: Hanafiah Ponggawa & Partners Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41 Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MrSpeedy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037188
: 03/06/2021 17:42:07
:
: Faris Difa Muhammad

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: kp. bojong RT/RW 011/005, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Farkaglow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih abu
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kecantikan wajah dan tubuh; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit,
krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021037189
: 03/06/2021 17:43:21
:
: ANASTALISIA KUSUMANEGARA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pelangi Nila II Blok A.1/10 RT. 003/RW. 026 Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

Merek Kata dan Lukisan

Halaman 504 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: lesscoff
: merupakan suatu penamaan
: Hitam
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi
utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi hitam dengan susu panas; es kopi;
kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi instan; kopi
kantongan; kopi rempah; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman
berbasis kakao; 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 yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===
: DID2021037190
: 03/06/2021 17:44:00
:
: ANY SUSILOWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GAJAYANA III-B/546 RT. 001 RW. 001 KELURAHAN DINOYO KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIBACRAFT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, HITAM, KUNING, BIRU
: 28
: ===Boneka mainan; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka jari; boneka kain;
boneka mainan; boneka tangan; mainan boneka jari; mainan untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037191
: 03/06/2021 17:48:29
:
: LINA YUNITA SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bungo, RT. 003 RW. 004, Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak, Kabupaten
Demak, Jawa Tengah, 59554
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERNAYA dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

740

Halaman 505 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037192
: 03/06/2021 17:51:11
:
: GE XUE HUA

540 Etiket

: No. 87 Qianzhai Xiangzhai Village, Xianhua St., Pujiang County, Jinhua
City,Zhejiang, China
: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASSURE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Barang seni dari logam biasa; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali
elektrik); Pintu gerbang dari logam; Rantai untuk hewan ternak; barang-barang besi; brankas [kotak yang kuat]; engsel dari
logam; gembok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037193
: 03/06/2021 17:54:07
:
: PT Incrin Indonesia Kurir
: Gedung Cohive 101, Kawasan Mega Kuningan
Jl. DR. Ide anak Agung Gede agung No. 1, Kuningan,
Jakarta Selatan, Indonesia, DKI Jakarta
: Linna Joice C. Simamora S.H., LL.M.
: Hanafiah Ponggawa & Partners Wisma 46, Kota BNI, Lantai 41 Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 1 Jakarta 10220

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MrSpeedy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===barang cetakan; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

; kertas dan karton===

: DID2021037194
: 03/06/2021 17:54:16
:
: PT Riau Kampar Sahabat Sejati

540 Etiket

: Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Kabupaten
Kampar, Riau, 28464
: Febian Rocky Ardira S.H
: Perumahan Casa Jardin, Cluster Anthurium A2/7 Jalan Daan Mogot Km. 11, Jakarta
Barat 11710

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RKSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru Muda, Biru Tua, Oranye
: 4
: ===Minyak inti sawit untuk keperluan industri; Minyak Mentah Rendah; Minyak kelapa sawit untuk penggunaan industri;
minyak industri; minyak mentah; minyak mentah berat; minyak mentah ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037195
: 03/06/2021 17:54:17
:
: Hj. Etin Emiyatin, H. Basuni

540 Etiket

Halaman 506 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Pecung Kulon RT/RW. 012/004 Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMBEL EXTRA PEDAS SBP
: EXTRA = SANGAT

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA KUNING, HIJAU, MERAH, PUTIH DAN HITAM
: 30
: ===Sambal bakso; Sambal pedas manis; Sambel Tomat; sambal; sambal pedas; sambel; saos; saos tomat; saus; saus
tomat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037196
: 03/06/2021 18:26:24
:
: DIANA FEBRIANA ONGKOWIJOYO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kalijudan Madya 1/2, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 26
: ===Sumbat tali; Tali elastis untuk pakaian; Tali gesper; bordir untuk pakaian; gesper untuk pakaian; ikat untuk pakaian; jepit
untuk pakaian; kait [pakaian renang]; kancing baju; kancing untuk pakaian; klip celana panjang untuk pengendara sepeda;
loop untuk pakaian; patch hias untuk pakaian; patch kain untuk pakaian; pengait pakaian [pengencang]; pita dan pita pakaian;
tali bahu yang bisa dilepas untuk digunakan dengan bra; tali untuk alas kaki; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari karet;
tambalan untuk pakaian yang terbuat dari karet, plastik dan vinil; tepi untuk pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037197
: 03/06/2021 18:30:54
:
: ADI WIDIANTO HALIM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAWEDEN 100, RT. 003/RW. 006, KEL. MINTARAGEN, KEC. TEGAL TIMUR,
KOTA TEGAL, JAWA TENGAH, Kota Tegal, Jawa Tengah
: Margareth Dwina Angelina Pardede S.H.,M.Kn
: Jl. Banding I Blok D I No. 12 RT. 008 RW. 008 Kel. Sukasari Kec. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERUSAHAAN KUE PIA NY. LIAO
: NY. LIAO = NAMA IBUNDA DARI PEMOHON

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, hitam, putih
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bakpia; Dodol; Kue keranjang; Kue-kue; Snack Bar (Makanan); Tong tjiu pia;
gula; gula cair; kue basah; kue bolu; kue bulan; kue pastry; kukis (kue kering); makanan pembuka dan makanan ringan yang
terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; pia kacang; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037198
: 03/06/2021 18:32:07
:
: DIANA FEBRIANA ONGKOWIJOYO

Alamat Pemohon

: Kalijudan Madya 1/2, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket

Halaman 507 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEONG MAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, merah, hitam, putih
: 23
: ===Benang; benang (thread) dan benang rajutan atau tenun (yarn) untuk keperluan tekstil; benang berlapis karet untuk
penggunaan tekstil; benang dan benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; benang dan benang untuk keperluan tekstil;
benang dari bahan plastik untuk penggunaan tekstil; benang elastis dan benang untuk penggunaan tekstil; benang fiberglass,
elastis, karet dan plastik untuk penggunaan tekstil; benang karet untuk penggunaan tekstil; benang tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037199
: 03/06/2021 18:33:32
:
: TIN GUAN LOONG (1937) WHITE COFFEE BERHAD

540 Etiket

: UNIT 20-5, LEVEL 20, Q SENTRAL, 2A, JALAN STESEN SENTRAL 2, KUALA
LUMPUR SENTRAL, 50470 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIN YOON LOONG
: “XIN YUAN LONG” adalah merupakan suatu penamaan sehingga tidak memiliki arti

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===biji cokelat; coklat; cuka; gula-gula; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; madu; makan siang pra-paket yang
terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi
dengan campuran susu; penyedap kopi; saus [bumbu]; teh; tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037201
: 03/06/2021 18:39:50
:
: THOMAS TANTRA HARDIYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gajah Mada XXII No.2 Kaliwates, Jember
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap SATE AYAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, ungu, kuning, oranye, coklat, hijau, hitam, putih
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037202
: 03/06/2021 18:40:13
:
: DEMILIAN

540 Etiket

540 Etiket

: DSN.BUNGUR RT.021 RW. 007 KELURAHAN BESUKI KECAMATAN PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK
, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66364

Halaman 508 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEMILIAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; abon ikan; keripik; keripik pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037203
: 03/06/2021 18:41:17
:
: TIN GUAN LOONG (1937) WHITE COFFEE BERHAD

540 Etiket

: UNIT 20-5, LEVEL 20, Q SENTRAL, 2A, JALAN STESEN SENTRAL 2, KUALA
LUMPUR SENTRAL, 50470 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIN YOON LOONG
: “XIN YUAN LONG” adalah merupakan suatu penamaan sehingga tidak memiliki arti

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===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 keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Layanan grosir;
Pengiklanan penjualan melalui pos; distribusi sampel; jasa ritel; memberikan informasi bisnis melalui situs web; menyediakan
jasa pemesanan secara online melalui komputer; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037204
: 03/06/2021 18:43:52
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADZ-DZIKRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 44
: ===Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Menyediakan informasi dan analisis

740

kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Rumah sakit;
Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum;
Rumah sakit untuk pemulihan; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa klinik; jasa salon kecantikan; klinik
khitan/sunat; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan
rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan,
sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah
sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk
manusia; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon
rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon
rambut untuk wanita; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); memberikan informasi terkait layanan penataan
rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan

Halaman 509 dari 769

dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; menyediakan informasi
di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep
kecantikan atau sediaan medis; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin
dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan untuk
digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; salon estetika===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037205
: 03/06/2021 18:45:39
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADZ-DZIKRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 3
: ===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi
dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit; kosmetik untuk penggunaan pribadi;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik
untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; lipstik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker wajah kosmetik; palet pengkilap bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah
kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pengkilap bibir; pengkilap
rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik);
sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit;
sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur;
semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; sepatu hitam [semir
sepatu]; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: JID2021037206
: 03/06/2021 18:45:51
:
: TIN GUAN LOONG (1937) WHITE COFFEE BERHAD

540 Etiket

: UNIT 20-5, LEVEL 20, Q SENTRAL, 2A, JALAN STESEN SENTRAL 2, KUALA
LUMPUR SENTRAL, 50470 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

: Merek Kata dan Lukisan
: SIN YOON LOONG
: “XIN YUAN LONG” adalah merupakan suatu penamaan sehingga tidak memiliki arti

Halaman 510 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037207
: 03/06/2021 18:47:02
:
: AGNES CALLISTA ANGGASAPUTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ir. Anwari No.3, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RASA POETRI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, emas
: 5
: ===Krim obat herbal; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman nonalkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman suplemen dari madu; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu
pelangsingan tubuh; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minumanminuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Protein untuk dikonsumsi
manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau
ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; makanan dan minuman
bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai
rasa; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk
keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan;
minuman mineral obat; minuman obat; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan
yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum;
minuman suplemen gizi; minuman tambahan makanan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi
untuk penggunaan medis; obat-obatan herbal; ramuan jamu; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen
gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih
: 43
: ===jasa katering; layanan kafetaria; layanan restoran cepat saji; menyediakan makanan dan minuman===

: JID2021037208
: 03/06/2021 18:47:34
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADZ-DZIKRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 41
: ===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; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan;
Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyewaan film; Penyewaan proyektor dan
aksesori film; Produksi film; Sekolah; Sekolah Sepak Bola; film distribusi; hiburan dalam sifat produksi teater; informasi
pendidikan sekolah asrama; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis
data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa produksi film; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui
pusat panggilan telepon dan hotline; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan
musik; layanan informasi jadwal film; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan

740

Halaman 511 dari 769

melalui Internet; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan
disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan
film; layanan penguasaan film; layanan sekolah asrama; layanan sekolah mengemudi; layanan sekolah seni bela diri; layanan
studio film; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan,
dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan
kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya
atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas
dan kuliah; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan
acara hiburan lainnya; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); mikrofilm; organisasi acara hiburan; organisasi
festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan
hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya,
acara dan kegiatan lainnya; pendidikan sekolah asrama; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengaturan, pengadaan, dan
penyelenggaraan seminar-seminar; pengeditan film; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan proyektor dan aksesori film; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan];
persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan subtitle untuk film; produksi dan penyewaan film, film video, program radio
dan televisi; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi film di studio; produksi film televisi; produksi
film, dan program audiovisual dan televisi; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi,
radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi lagu untuk film;
produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan
hiburan; sekolah Keperawatan; sulih suara film asing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037209
: 03/06/2021 18:48:40
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADZ-DZIKRO + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,

740

perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet antipencurian RFID; Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet paspor; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet
tiket; Koper bagasi; Koper listrik; Koper robot; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tas Kulit; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas punggung;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tongkat; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan
dari logam mulia; dompet dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet
kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; dompet untuk dipasang
pada sabuk; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; galah atau tongkat untuk pendaki;
janome-gasa [Payung kertas Jepang]; karakasa [payung kertas Jepang]; koper; koper berpergian; koper besar; koper besar
dengan dua bagian; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper troli; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi;
kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; payung; payung golf; payung hujan; payung matahari;
payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; pegangan untuk tongkat; penutup
kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel
[tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel kanvas; ransel kecil (daypack); ransel troli; ransel untuk pendaki
gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; sarung koper; tali pengikat koper; tas; tas alat dijual kosong; tas
alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas
berburu olahragawan; tas beroda; tas buku sekolah; tas cukur dijual kosong; tas gimnastik; tas hiking; tas holdalls untuk
pakaian olahraga; tas jala untuk belanja; tas jinjing belanjaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas
kerja; tas kunci; tas musik; tas olahraga; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi
dijual kosong; tas pinggang; tas popok; tas pundak; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel
dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas uang; tas untuk membawa barang; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk payung; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek berbentuk (bersifat)
dompet; tongkat berkuda; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat joki; tongkat payung;
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tongkat rotan; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037210
: 03/06/2021 18:48:58
:
: SITI ASPIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUMUR BRUMBUNG RT.001 RW.011 KEL.NGRONGGOT KEC.NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64395
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOWAF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 5
: ===Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037211
: 03/06/2021 18:51:28
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRIMAAG + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan

740

(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi,
sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk
tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); Kopi stamina yang
mengandung obat; MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar
buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau
menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk orang
sakit; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing;
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 mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin
untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Permen karet yang mengandung nikotin
(untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan makanan biologis; Plester dan bahan untuk pembalut;
Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan
diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri;
Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai
komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen
vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau
dengan madu; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
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untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; TONIK OBAT KUAT; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkali iodida untuk keperluan farmasi; antioksidan
[suplemen makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti
makanan untuk keperluan medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing;
kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim antijamur untuk keperluan medis; makanan dan
minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam
berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan yang diresapi ganja
untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi 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 obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan
medis; obat antijamur; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan pelangsing
tubuh; pasta gigi obat; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pengganti makanan gizi; permen karet bebas gula untuk
penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan
untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk
penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium
untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; pil pelangsing;
produk dan suplemen makanan kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau
terapi; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet
untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat
makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan alami untuk
mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi
atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent
ketika ditambahkan ke air; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara
individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037212
: 03/06/2021 18:52:26
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRIMAAG + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan

740

pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; 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; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue kering (pastri); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan
batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie
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kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie
yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah
siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi, pasta dan mie; Permen Jahe;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk
bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Saffron
(rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur; 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; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar (Makanan); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bawang putih cincang [sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun
stevia (pengganti gula); garam; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula kurma; gula madu herbal; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang
(gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; lada [bumbu];
madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie ayam; mie
bebas gluten; mie goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti jahe; sambal; sambal kacang; sambal pedas;
saos; saos tomat; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan
untuk minuman cokelat ; sirup kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung
kacang hijau; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037213
: 03/06/2021 18:53:36
:
: ARIEF SETIAWAN LIEM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mayjend Sungkono No.36, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SISSEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===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; T-shirt; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; baju ketat; celana ketat;
gaun; hoodies; jaket denim; jas; kemeja; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; rok; syal===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037214
: 03/06/2021 18:53:38
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRITENZ + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi,
sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk
tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); Kopi stamina yang
mengandung obat; MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar
buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau
menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk orang
sakit; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing;
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 mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin
untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Permen karet yang mengandung nikotin
(untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan makanan biologis; Plester dan bahan untuk pembalut;
Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan
diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri;
Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai
komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen
vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau
dengan madu; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; TONIK OBAT KUAT; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkali iodida untuk keperluan farmasi; antioksidan
[suplemen makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti
makanan untuk keperluan medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing;
kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim antijamur untuk keperluan medis; makanan dan
minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam
berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan yang diresapi ganja
untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi 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 obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan
medis; obat antijamur; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan pelangsing
tubuh; pasta gigi obat; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pengganti makanan gizi; permen karet bebas gula untuk
penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan
untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk
penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium
untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; pil pelangsing;
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produk dan suplemen makanan kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau
terapi; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet
untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat
makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan alami untuk
mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi
atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent
ketika ditambahkan ke air; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara
individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037215
: 03/06/2021 18:54:44
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTRITENZ + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan

740

pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; 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; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue kering (pastri); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan
batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie
kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie
yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah
siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi, pasta dan mie; Permen Jahe;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk
bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Saffron
(rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur; 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; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar (Makanan); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bawang putih cincang [sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun
stevia (pengganti gula); garam; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula kurma; gula madu herbal; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang
(gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; lada [bumbu];
madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam
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bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie ayam; mie
bebas gluten; mie goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti jahe; sambal; sambal kacang; sambal pedas;
saos; saos tomat; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan
untuk minuman cokelat ; sirup kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung
kacang hijau; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037216
: 03/06/2021 18:56:29
:
: SUPIYAH ARTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA PAYAMAN RT.03 RW.01 KEL.TRAYANG KEC.NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64395
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPIYAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM
: 18
: ===dompet; tas; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037217
: 03/06/2021 18:59:11
:
: Sendy Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Perjuangan Rt. 004 Rw. 001 marga mulya, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Marta Yudha Syahwalul S.H.
: Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Minum Yukkaka
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Bar; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai
kopi, dan bar cemilan; Layanan perjamuan; Restoran; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa katering; layanan
bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan snack-bar; melayani minuman beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037218
: 03/06/2021 19:01:13
:
: MULYADI TANDOKO

Alamat Pemohon

: Wonorejo 1/105-C, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Panenraya
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, putih
: 7
: ===Bajak pemotong rumput; Boiler untuk penggerak mula (prime movers) dan mesin non-listrik; Kipas untuk motor dan mesin;
Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak maju mundur (reciprocating engines) untuk pembangkit
listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi industri dan untuk bagian pengganti untuknya, dan bukan untuk
kendaraan darurat; Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin penanaman benih jagung; Mesin penggiling dan
mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan deburring bertenaga yang digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda
dari lubang bor silang; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah;
aerator rumput [mesin]; alat bajak; alat pemotong rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pertanian,
selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alternator; aparatus
untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan, pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi
(mesin); bajak yang ditarik traktor; bantalan mesin; batang mesin; blower daya untuk puing-puing rumput; buldoser; busi untuk
mesin; camshafts mesin; dinamo; distributor untuk mesin kendaraan; edgers rumput, listrik; elevator pertanian; filter untuk
motor dan mesin; generator listrik; kontrol pneumatik untuk motor dan mesin; mekanisme robot yang digunakan dalam
pertanian; membajak pisau untuk kendaraan; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin dan motor untuk model
kendaraan; mesin dan motor untuk model perahu; mesin diesel untuk mesin; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin
hidrolik dan motor; mesin jet, selain untuk kendaraan darat; mesin pemadat tanah; mesin pemoles beras; mesin pemotong
rumput robot; mesin pemotong rumput, listrik; mesin penanam benih pertanian; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin
pertanian; mesin ramjet, selain untuk kendaraan darat; mesin roket, selain untuk kendaraan darat; mesin uap; mesin untuk
kapal; mesin untuk pengolahan dimakan rumput laut; motor starter untuk kendaraan darat; pemanen untuk pertanian;
pemangkas rumput, listrik; pembersih udara [bagian-bagian mesin]; penggerak mula (prime movers) bukan elektrik, bukan
untuk kendaraan darat (selain "pembangkit listrik tenaga air" dan "pembangkit listrik tenaga angin"); pengolah tanah [mesin];
penugal benih untuk mesin pertanian; penyebar benih; penyemprot insektisida [mesin]; peralatan untuk menumbuhkan benih;
perangkat anti polusi untuk motor dan mesin; piston untuk mesin kendaraan; pompa air listrik; pompa putar; pompa udara
terkompresi; pompa vakum [mesin]; pompa, listrik; seeder siaran traktor-ditarik; silinder mesin untuk kendaraan; traktor
rumput; windrowers untuk mesin pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037219
: 03/06/2021 19:02:21
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Custom Practioner (CCP)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat
peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037220
: 03/06/2021 19:03:18
:
: SUTINI

540 Etiket

: DUSUN GEDONG RT.030 RW.010 KEL.TANJUNG TANI KEC.PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64484
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUTINI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH
: 30
: ===Bumbu pecel; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037221
: 03/06/2021 19:06:54
:
: MULYADI TANDOKO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wonorejo 1/105-C, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Panenraya
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam, putih
: 12
: ===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan
penggosok permukaan basah dan packing gland; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan pesawat terbang; Penggerak mula
(prime movers) non-elektrik untuk kendaraan darat, tidak termasuk bagian-bagiannya; Traktor termasuk traktor penarik;
aparatus untuk bergerak di darat; baling-baling perahu untuk mesin penggerak bagian belakang perahu (outboard) dan
buritan; ban untuk kendaraan pengangkut tanah; ban untuk traktor yang mempunyai alat pemuat (shovel loaders); bantalan
(bearings) [kendaraan darat]; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; freewheels untuk
kendaraan darat; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan
darat; gelendong untuk kendaraan darat; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; katrol pengantar untuk kendaraan darat;
kendaraan darat; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan darat lapis baja; kendaraan darat yang dikendalikan dari jarak
jauh untuk transportasi; kendaraan efek tanah; kendaraan untuk digunakan di darat; kendaraan untuk perjalanan darat;
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) ; kopling daya untuk
kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; lift tailboard [bagian dari kendaraan darat]; mengangkat platform untuk
lampiran ke kendaraan darat; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mesin
bensin untuk kendaraan darat; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin jet untuk kendaraan darat; mesin pembakaran
internal untuk kendaraan darat; mesin turbojet untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan
darat; motor, listrik, untuk kendaraan darat; penggerak railcar seluler; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros, gandar
atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan darat;
sistem suspensi untuk kendaraan darat; tangki gas untuk kendaraan darat; tanker [kendaraan darat]; tapak untuk traktor;
traktor; traktor amphibi; traktor jalan; traktor penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor pertanian;
traktor untuk keperluan pertanian; transmisi untuk kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat; unit kemudi untuk
kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037222
: 03/06/2021 19:17:05
:
: Marcuwet

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kemuning IV-B/No. 36, RT/RW. 012/006, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WELMER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===alas kaki; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kanvas; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk
pria; sepatu wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037223
: 03/06/2021 19:18:12
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Liquidator Practioner (CLP)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat
peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037224
: 03/06/2021 19:19:53
:
: KUSNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.MARGOBAWERO XVII NO.6, RT.019 RW.004 KEL.MOJOREJO KEC.TAMAN,
KOTA MADIUN
, Kota Madiun, Jawa Timur, 63139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COWORK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Kopi bubuk; biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037225
: 03/06/2021 19:31:04
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Tax & Business Entreprenuer (CTBE)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat

740
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peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037226
: 03/06/2021 19:31:14
:
: ABRAHAM KARTIKO SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.CAMPURSARI NO.7 B RT.022 RW.008 KEL.SOGATEN KEC.MANGUNARJO
KOTA MADIUN
, Kota Madiun, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Kopi bubuk; biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037227
: 03/06/2021 19:37:15
:
: MASITHA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TANJUNG RAYA NO. 30 RT. 016 RW. 005 KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
, Kota Madiun, Jawa Timur, 63138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAKBISRI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, PUTIH, hITAM, COKELAT
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037228
: 03/06/2021 19:43:27
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Tax Legal Practioner (CTLP)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat
peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para

740
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klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037229
: 03/06/2021 19:45:52
:
: SRI MARIYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TERATE GG. 2 NO. 2 RT. 019 RW. 006 KELURAHAN BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
, Kota Madiun, Jawa Timur, 65137
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU. KUNING, MERAH, PUTIH
: 30
: ===Bumbu pecel; brondong jagung; makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037230
: 03/06/2021 19:50:50
:
: NINIK SUPARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DS. TEMPEL WETAN RT. 01 RW. 002 KELURAHAN TEMPEL WETAN
KECAMATAN LOCERET
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64471
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERIKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING
: 30
: ===sambal; sambel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037231
: 03/06/2021 19:55:00
:
: YAYASAN SINAR PELITA BANGSA CEMERLANG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY, 19th Floor, JL. Letjen. S. Parman Kav.28,
Tanjung Duren Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Certified Transfer Pricing Practioner (CTPP)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa-jasa pemenuhan syarat
peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para

740
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klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; jasa arbitrasi, mediasi dan
penyelesaian sengketa; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa penelitian hukum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037232
: 03/06/2021 19:58:10
:
: SITI UMAYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wedung Rt. 002 Rw. 007, Ds. Sedayu Lawas, Kec. Brondong, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIMPANG EMPAT AM + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH KUNING
: 30
: ===terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037233
: 03/06/2021 20:09:57
:
: PT.Dewa Kuliner

540 Etiket

540 Etiket

: Komp Graha Cempaka Mas Rukan Blok D no. 16 Jl. Letjend. Suprapto, Kemayoran
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Jl. Dr. Susilo Raya, No. C5-C6, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPUR HU HA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa
restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kafe kopi; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan;
Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman anggur; Layanan menjemput
makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan
minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Layanan restoran Jepang; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan
minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Perhotelan;
Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya);
Warung penyediaan makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan;
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 katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa
konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa-
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jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; 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; 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 dan restoran; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kantin; layanan kantin swalayan;
layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan
restoran Eropa; layanan restoran keliling; layanan restoran udon; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan
pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu
spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; melayani
minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk
konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat
resep untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; mengambil layanan makanan cepat saji; 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 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 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 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 penginapan di resor kesehatan yang
berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyewaan air mancur minuman;
penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; 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 dan
penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu,
pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol
untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah
makan; rumah makan cina halal; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037234
: 03/06/2021 20:17:08
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam - Putih

Halaman 525 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30
: ===Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan
medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Minuman beras kencur;
Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman temulawak; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman wedang jahe; rempah-rempah bubuk===
: DID2021037235
: 03/06/2021 20:22:08
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung
obat; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Ramuan herbal tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan-bahan yang mengandung gizi
untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;
jamu tradisional; minuman obat; minuman segar daun kelor (jamu); obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran
untuk keperluan pengobatan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen herbal; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037236
: 03/06/2021 20:27:34
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 32
: ===Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk
ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Jus sari buah-buahan; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman;
Minuman buah atau sayuran; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari
kacang almond; Minuman sari sayuran; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman yang dicampur

Halaman 526 dari 769

dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang
tidak beralkohol; Sari sayur (minuman); Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari
buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; ale jahe kering; bir jahe tanpa-alkohol; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; ekstrak ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); esensi untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman ringan; 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 buah; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar sayuran; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman jeli herbal, bukan
untuk keperluan medis; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman
non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman penambah nafsu makan,
tanpa-alkohol; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; 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 tanpaalkohol, selain pengganti susu; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037237
: 03/06/2021 20:34:00
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 29
: ===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; 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 susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman
rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama
susu; 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-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; 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 jahe; Susu yang mengandung rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan jus buah; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
minuman yang terutama terdiri dari susu; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan,
termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu nabati; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, bijibijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; teh susu berbahan dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037238
: 03/06/2021 20:41:47
:
: Nyoto Wibowo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Panjang Jiwo Permai 2 no 15, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60299
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: Lancar Jaya Software

540 Etiket

Halaman 527 dari 769

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam. Hijau Muda, Biru Tua
: 9
: ===perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037239
: 03/06/2021 20:41:51
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan
medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Minuman beras kencur;
Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman temulawak; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman wedang jahe; rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037240
: 03/06/2021 20:47:41
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung
obat; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Ramuan herbal tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan-bahan yang mengandung gizi
untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;
jamu tradisional; minuman obat; minuman segar daun kelor (jamu); obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran
untuk keperluan pengobatan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen herbal; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk tujuan pengobatan===
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:
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Graha Indah Blok A 13 No. 11 RT/RW 003/017, Kel/Desa Jatikramat, Kec.
Jatiasih,, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17421
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kisah Cinta berawal dari hati + lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tosca, putih
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Agar-agar buah (gula-gula); Arang aktif untuk makanan; 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 bahan makanan terbuat dari tanaman
kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan
minuman herbal; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar kakao; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; 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; Garam untuk pengawetan bahan makanan; 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; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Jus jahe [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 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]; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman
Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman
Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak
Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); 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 es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe
merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan
atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah
beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa
rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman
serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
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kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); 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 selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Pizza (roti); 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; Roti manis; Roti
tawar; 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 atau Serbuk dari daun
kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan;
Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung kental buat makanan; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung
untuk makanan; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Ziti (Makanan khas Amerika);
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; beras plumula untuk
makanan; bibit gandum untuk makanan manusia; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; 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; 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; es agar-agar buah; es makanan; 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; intip (makanan terbuat dari nasi
yang di goreng); jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; kafein tambahan, yaitu,
konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; 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 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 (nonmedis); 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 dari es; 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 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 dingin; 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; maltosa untuk makanan; maté
(minuman infused); menir untuk makanan manusia; 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 gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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
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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 herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; 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 serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh; 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]; mizu-yokan-no-moto [Makanan
Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; 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 buah,
selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk 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; puding; roti*; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk
keperluan medis; sediaan Makanan dari Padi-padian; 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 ; sirup pati bubuk
untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan minuman; 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;
topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; tostadas (makanan khas
Mexico)===
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Oranye, Abu-abu
: 18
: ===BENANG KULIT; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Benang
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Jahit Kulit; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong kulit; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit
imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; Label bagasi; Pemegang label kulit; barang-barang dari kulit yang
tidak termasuk dalam kelas lain; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu
binatang; bulu dijual dalam jumlah besar; bulu imitasi; bulu tiruan; hiasan kulit untuk furnitur; kain kulit; kasing kulit; kotak
terbuat dari kulit; kulit; 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 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 mentah; kulit mentah
atau setengah dikerjakan; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari kulit; label
kulit; label perekat dari kulit; moleskin [kulit imitasi]; penutup furnitur dari kulit; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit
imitasi; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu dari kulit; tali kulit;
tas tangan, dompet dan dompet; tas untuk bepergian; tempat label bagasi [barang dari kulit]; wadah pengemasan industri dari
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kulit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037243
: 03/06/2021 21:04:18
:
: ANNENA DESTIA HENSA SAPUTRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NGAMPILAN NG I/235 RT. 011 RW. 002. KEL. NGAMPILAN - KEC. NGAMPILAN,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUTTS skin DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, hitam, orange
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme

740

rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit
parfum; Bubuk sampo; Deodorant stick; Gel pelembab kulit; Korektor warna bibir; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk,
lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim, gel, lotion,
susu dan pelembab setelah matahari; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pemerah bibir; Pensil untuk bibir; 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 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 Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk pengharum/pewangi
udara; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Shampo
berbentuk batangan; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tempat lipstik; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk
keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bar sampo padat;
basma [pewarna kosmetik]; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour);
bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti
bau badan; bubuk tubuh berkilau; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak
untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eau
de parfum; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; garam pemutih; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pewarna alis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; 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; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kondisioner bibir; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim bibir; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kuku; 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 pemutih gigi; krim pemutih kulit; 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; krim wajah tidak
mengandung obat; lipstik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
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losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [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 bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk;
make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersih untuk wajah; 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; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab antipenuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan
kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pemoles bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku;
pemutih selakangan; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil untuk
bibir; perekat 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; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun tubuh tanpa obat;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo
hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan nonobat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan
perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil;
sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; 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 perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan tubuh; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obatobatan]; 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; soda pemutih; stiker
seni tubuh; 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 setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu tubuh; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh gemerlap; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum
untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037244
: 03/06/2021 21:05:13
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 32
: ===Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk
ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Jus sari buah-buahan; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman;
Minuman buah atau sayuran; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari
kacang almond; Minuman sari sayuran; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman yang dicampur
dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang
tidak beralkohol; Sari sayur (minuman); Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari
buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; ale jahe kering; bir jahe tanpa-alkohol; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; ekstrak ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); esensi untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman ringan; 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 buah; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar sayuran; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman jeli herbal, bukan
untuk keperluan medis; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman
non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman penambah nafsu makan,
tanpa-alkohol; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; 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 tanpaalkohol, selain pengganti susu; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037245
: 03/06/2021 21:17:21
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Jiwaraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 29
: ===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; 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 susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman
rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama
susu; 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-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; 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 jahe; Susu yang mengandung rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan jus buah; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
minuman yang terutama terdiri dari susu; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan,
termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu nabati; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-
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bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; teh susu berbahan dasar susu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037246
: 03/06/2021 21:25:09
:
: YATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WILANGAN RT. 004 RW. 001 KELURAHAN WILANGAN KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64462
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YONGE'
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HIJAU
: 29
: ===keripik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037247
: 03/06/2021 21:30:28
:
: IDA RETNOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. IMAM BONJOL GANG II / 40 RTR. 002 RW. 002 KELURAHAN TEMBARAK
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 65315
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU
: 30
: ===Sambal Cabe Hijau; Sambal baby cumi; Sambel Ijo; sambal; sambel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037248
: 03/06/2021 21:37:10
:
: WIJAYA PRIMA SAPUTRA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.CILIWUNG NO.123 RT.001 RW.005 KEL.BENDO KECAMATAN KEPANJEN
KIDUL KOTA BLITAR
, Kota Blitar, Jawa Timur, 66116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUKSRI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, OREN, PUTIH
: 29
: ===Ayam olahan ; Ayam ungkep; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037249
: 03/06/2021 21:44:13
:
: AROFATUL MUTOHAROH

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN JAMBANGAN RT.05 RW.01 KELURAHAN JAMBANGAN KECAMATAN
PARON KABUPATEN NGAWI
, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 63253
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALQUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, ABU-ABU, , PUTIH
: 30
: ===makanan ringan berbahan dasar jagung; marning jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037250
: 03/06/2021 21:48:21
:
: PT. Agung Kuncoro Textiel Industri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Solo-Sragen km 9.1, RT 001/ RW 009, JETIS, JATEN, Kabupaten
Karanganyar, Jawa Tengah, 57731
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AKT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua
: 23
: ===Benang poliester; benang dan benang serat sintetis; benang dan benang sintetis; benang katun dan benang; benang
katun twisted dan benang; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang rajut; benang rayon dan benang; benang tekstil;
buang benang dan benang katun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037251
: 03/06/2021 21:55:18
:
: UTLA HAQQIQI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WIDODAREN KIDUL RT.01 RW.02 DESA WIDODAREN KECAMATAN
WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 63256
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL HIKAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 29
: ===Kacang panggang; kacang asin; kacang campuran berbumbu; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang garing;
kacang kacang; kacang oven; kacang panggang; kacang, dikeringkan; kacang-kacang yang sudah dimasak; makanan ringan
berbahan dasar kacang; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037252
: 03/06/2021 22:02:52
:
: YUNI HINDRAWATI

540 Etiket

: JL. MT. HARIYONO 42 RT.05 RW.02 KELURAHAN MANGKUJAYAN
KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO
, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63413
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUNI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, MERAH MUDA, PUTIH
: 29
: ===keripik; keripik usus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Emong No. 12, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Raden Agung Rubian Nugrahadi, S.H., M.Hum.
: Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22267 Kav. Commercial International School Lot 2 No.
8 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Motor Antique Club Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam, putih, merah, oranye, dan abu
: 25
: ===Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian);
Masker wajah (pakaian); 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; T-shirt dengan logo desainer; Topi sebagai tutup kepala; Topi yang terbuat
dari kulit; baju kaos (t-shirt); celana pendek; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; kaos kaki; kemeja berkerah; kemeja kulit; kemeja lengan
panjang; manset; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; masker wajah musim
dingin [pakaian]; rompi kulit; rompi tahan angin; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sarung tangan; sarung
tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam;
sarung tangan kulit; sarung tangan mengemudi; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot kulit domba;
sepatu kulit; topi garnisun; topi kulit domba; topi pelindung panas matahari===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037253
: 03/06/2021 22:11:30
:
: PERKUMPULAN MOTOR ANTIQUECLUB BANDUNG

: JID2021037254
: 03/06/2021 22:18:31
:
: DRG. ADITYO WIDODO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Gading Indah Blok N 23C, RT/RW: 003/014, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIDODO DENTAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca, Biru, Putih
: 44
: ===layanan klinik gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037255
: 03/06/2021 22:19:14
:
: ZUNI SAPTONINGTIAS

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SUREN RT.03 RW.02 KELURAHAN SUREN KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63472
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZUNI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 27
: ===Keset; keset karpet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037256
: 03/06/2021 22:20:32
:
: PT ARIE PUTRA PERMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Cimareme Indah Blok B5 No 1, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,
40552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SNFR
: Keamanan Nomex Tahan Api

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: orenge
: 25
: ===lapisan pakaian jadi; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037257
: 03/06/2021 22:25:15
:
: YUDA PRAWIRA JAYENG WARDHANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jeruk Purut Kav A, RT/RW: 001/003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12560
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LONG FENG TANG
: Tempat dimana sepasang naga tinggal

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021037258
: 03/06/2021 22:27:35
:
: SELVI INDRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sekepanjang I No. 14, RT/RW: 001/010, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota
Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40124
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: CUZZ

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Pink, Ungu
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Kue; Yoghurt beku; es krim; kue tart; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan
dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kopi; pizza; puding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037259
: 03/06/2021 22:29:10
:
: BAHARIAWAN K. TUMENGKOL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Punak W 1/2, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMAGE DYNAMICS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 35
: ===layanan agen hubungan masyarakat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037260
: 03/06/2021 22:30:06
:
: PT Kreatif Vapelab Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Taman Sari Raya No. 56 ME, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lusiany Kosasih S.H.,M.Kn
: Kosasih & Kristanto Partnership DBS Bank Tower, Lantai 28, Ciputra World One Jln.
Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Screwbacco
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hijau, Coklat, Hitam, Merah Muda, Oranye
: 34
: ===Alat pengisi kerucut rokok; Alat pengisi tabung rokok; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta
batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Cairan rokok elektronik (e-liquid)
terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Gas
cair bersilinder untuk pemantik rokok; Kartrid untuk rokok elektronik; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kerucut untuk
merokok sebelum dilinting; Kotak rokok bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; 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; Penguap untuk keperluan merokok; Penyangga rokok;
Penyaring udara yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok
elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol
yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang
dipanaskan; 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; Perokok menggunakan nebuliser
oral; Pipa rokok; Pipa rokok bukan dari logam mulia; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari
campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa;
Rokok non-medis yang menggandung pengganti tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tempat
untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk barang-barang keperluan perokok; 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 rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk barang-barang keperluan
perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; 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
rokok eletronik; alat pembersih rokok elektronik; alat penguap oral untuk keperluan merokok; alat penguap oral untuk perokok;
asbak untuk perokok; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; asbak, dari logam mulia, untuk perokok; barang-barang
perokok dari logam mulia; barang-barang untuk perokok yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi; benda perokok sekali pakai;
buku kertas rokok; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang
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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; corong rokok elektronik;
corong untuk pemegang rokok; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter
rokok; filter untuk rokok; hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk merokok; 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;
katrid yang dijual terisi utnuk rokok eletronik; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api bertenaga baterai untuk perokok;
korek api gas untuk perokok; korek api piroforik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil;
kotak rokok; kotak rokok dari logam mulia; kotak rokok, bukan dari logam mulia; 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; mesin saku untuk menggulung rokok; nikotin untuk rokok elektronik;
pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pemantik untuk
rokok; pemegang perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok dari logam mulia; pemegang rokok elektronik
dalam mobil; pemegang rokok, bukan dari logam mulia; pemegang untuk pemantik rokok; pengabut untuk rokok elektronik;
penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas khusus
disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung minyak
esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok 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; perasa,
selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk perokok; perencah, selain dari minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektrik; pipa merokok; pipa merokok elektronik; pipa untuk merokok pengganti tembakau mentolated;
pipa vaporizer rokok tanpa asap; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; saring rokok
berujung; 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
disesuaikan untuk pemantik rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus
diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tabung rokok; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa
rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tembakau rokok; tempat rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang
terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat
merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu
dan rokok; vaporiser oral untuk perokok; wadah bukan dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah dari logam mulia untuk
puntung rokok; wadah untuk puntung rokok===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037261
: 03/06/2021 22:30:25
:
: PT BUMI MUSIK INDONESIA

540 Etiket

: Gd. Tatapuri LT.7, Ruang-701, JL. Tanjung Karang No. 3-4A, RT 002 RW 020 Kebon
Melati, , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VOB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 41
: ===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.; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan
rekaman video; Layanan studio musik dan rekaman musik; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Penyewaan rekaman suara, sulih suara; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik;
hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; jasa produksi musik; jasa-jasa pertunjukan musik; komposisi dan produksi
musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan komposisi musik;
layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; mengedit rekaman audio;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan musik live; pengaturan festival
yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan musik
live; pertunjukan musik; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video, program radio dan
televisi; produksi konser musik; produksi master rekaman; produksi musik; produksi pertunjukan dan film; produksi rekaman
audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master audio;
produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara, musik dan video; publikasi komposisi musik;
rekaman audio dan produksi===

Halaman 540 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037262
: 03/06/2021 22:31:13
:
: CV. ROYCE BADMINTON INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Sentraya Lt. 11, Jl. Iskandarsyah Raya 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12160
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAINDO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 41
: ===Komunitas di bidang olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037263
: 03/06/2021 22:33:41
:
: CV. MICHAEL ROYCE INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Sentraya Lt. 11, Jl. Iskandarsyah Raya 1A, Melawai, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12160
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MICHAEL ROYCE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037264
: 03/06/2021 22:35:38
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City Fujian, Province China, China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WONDERLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 21
: ===Baskom; Gayung; Gelas; Kemoceng; Kotak makanan; Kuas untuk kosmetik; Panci keramik bertangkai; Parutan (alat
rumah tangga); Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Piring; Ringkok (Mangkok); Sapu dinding; Sapu lantai;
Saringan Kopi, bukan listrik; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sendok kue tart; Sendok
pemoles untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan
kaca jendela; Tatakan Kue; Tempat gula; Tempat tisu kamar mandi; Tempat/wadah sayur; Tutup gelas; bola lampu baster;
botol vakum; botol-botol plastik; cangkir; cetakan kue; ember plastik; gantungan baju pengeringan; juicer jeruk; kabaret
[nampan]; kain pembersih [lap]; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah
tangga; kotak makan siang; kotak sabun; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut;
mug; nampan makan; panci; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci dari timah; panci susu; panggangan [peralatan
memasak]; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pembuka botol; penghancur es, non-listrik; pengocok telur,
non-listrik; penutup makanan; piring kue; piring, bukan dari logam mulia; pot bunga; rantang; sapu; saringan teh; saringan
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;

740

540 Etiket

Halaman 541 dari 769

sedotan untuk minum; sendok es; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sikat; sikat bak mandi; sikat botol; sikat lantai;
sikat toilet; sikat untuk keperluan rumah tangga; sisir rambut; stoples kue; stoples permen; talenan dari plastik; talenan untuk
dapur; teko; tempat sikat gigi; tempat kue; tempat lilin; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; toples; tudung saji; tusuk gigi; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wajan; wol baja untuk
membersihkan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037265
: 03/06/2021 22:37:25
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WONDERLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 25
: ===Ikat Kepala; Kerudung kepala; Pakaian; T-shirt; alas kaki; jaket; jas; kaos kaki; kaos oblong; sandal; sarung tangan
pakaian; sepatu; sepatu basket; sepatu bola; sepatu bot *; sepatu kerja; sepatu olahraga; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037266
: 03/06/2021 22:38:11
:
: NINA YAROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KELUD NO.112 RT.03 RW.03 KELURAHAN KEPANJEN LOR KECAMATAN
KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR
, Kota Blitar, Jawa Timur, 66117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YAROH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM
: 30
: ===Kue; Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037267
: 03/06/2021 22:38:44
:
: PT.GREEN LEAF BORNEO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Pangeran Jayakarta 73 Blok B-2 No 16 Jl.Pangeran Jayakarta - DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mama Andin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, ,Biru,Orange Muda ,Orang Tua, Merah Tua, hitam gradasi
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; antiperspiran [perlengkapan mandi]; baby oil
[perlengkapan mandi]; bahan-bahan dan sediaan pembersih; body scrub untuk keperluan kosmetik; cairan pembersih;
deodoran tubuh [wewangian]; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; losion setelah bercukur; lotion untuk jenggot; maskara;
masker pembersihan; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; parfum cair; parfum dan air toilet; parfum
untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi tanpa obat; penyegar nafas; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan

740

Halaman 542 dari 769

pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pengharum ruangan; semir boot;
semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037268
: 03/06/2021 22:38:59
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WONDERLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 8
: ===Alat pemotong (pisau); Alat pengasah mata pisau; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok);
Batu asah; Pembuka kaleng, bukan listrik; Pisau pemangkas tanaman; SENDOK BESAR TUANGAN; Sendok tuang; Sendok
tuang untuk anggur; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; garpu; garpu meja; golok
pemotong daging; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting pemangkas; gunting*; palu kayu; pengiris
keju (bukan listrik); pengoles mentega; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau kue tart; pisau meja makan; pisau
pemangkas; pisau roti; sendok *; sendok garpu plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037269
: 03/06/2021 22:40:49
:
: HONG CONG WEI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 123 Yingjing East Road Yinglin Town, Jinjiang City, Fujian, Province China
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WONDERLY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; jasa agen impor-ekspor barang; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara
online; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan pemesanan online; manajemen bisnis hotel;
pemasaran online; penelitian pemasaran; pengkajian pemasaran; toko eceran; toko grosir; toko online dan offline untuk
barang-barang elektronik.; toko penjualan alat-alat rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037270
: 03/06/2021 22:40:53
:
: LOUIS SULAIMAN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Pademangan II Gg. 21 RT. 011/RW. 003, Kelurahan Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan Rambu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, merah, kuning, hijau dan hitam
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju renang; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Ikat Kepala; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pashmina; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pici (Kopiah); Selempang pastor;
Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Tali pengikat penutup kaki; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki khusus untuk

Halaman 543 dari 769

olahraga; baju olah raga; baju pelindung; baju rajut; baju tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; celana; celana
panjang; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi; gaun; gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jilbab; jubah;
jubah mandi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kemeja kancing; kerah [pakaian];
kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak saku; kutang wanita;
lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; manset; mantel; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian dalam; pakaian kulit
imitasi; pakaian linen; pakaian seragam; pakaian ski; pakaian untuk bayi; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; paku golf; pelindung kaki; pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat leher; piyama;
ponco; rok; rompi; sandal; sandal pelindung kaki; sari; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; seragam;
seragam dinas; seragam perawat; singlet; syal; syal leher [muffler]; syal pashmina; togas; topi matahari; topi pelindung; topi
pet [tutup kepala]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037271
: 03/06/2021 22:43:47
:
: PT BUMI MUSIK INDONESIA

540 Etiket

: Gd. Tatapuri LT.7, Ruang-701, JL. Tanjung Karang No. 3-4A, RT 002 RW 020 Kebon
Melati,, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VOICE OF BACEPROT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 41
: ===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; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan studio musik
dan rekaman musik; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan
film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; Penyewaan rekaman suara, sulih suara; Pertunjukan film, produksi film, atau
distribusi film; Produksi film; jasa produksi film; jasa produksi musik; komposisi dan produksi musik untuk video dan film;
komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan
band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan produksi video musik; layanan rekaman
musik; layanan studio rekaman musik; mengedit rekaman audio; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film
terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh
online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan
pertunjukan film atau televisi; pertunjukan musik; produksi konser musik; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman;
produksi musik; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital;
produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara, musik dan video;
publikasi komposisi musik; rekaman audio dan produksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037272
: 03/06/2021 22:44:30
:
: ZHOU YANTING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Putra 8 No. 4, RT/RW: 007/006, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRYSTALDATING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 21
: ===Baskom; Gayung; Gelas; Kemoceng; Kotak makanan; Kuas untuk kosmetik; Panci keramik bertangkai; Parutan (alat

740

Halaman 544 dari 769

rumah tangga); Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Piring; Ringkok (Mangkok); Sapu dinding; Sapu lantai;
Saringan Kopi, bukan listrik; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok; Sendok kue tart; Sendok
pemoles untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan
kaca jendela; Tatakan Kue; Tempat gula; Tempat tisu kamar mandi; Tempat/wadah sayur; Tutup gelas; bola lampu baster;
botol vakum; botol-botol plastik; cangkir; cetakan kue; ember plastik; gantungan baju pengeringan; juicer jeruk; kabaret
[nampan]; kain pembersih [lap]; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah
tangga; kotak makan siang; kotak sabun; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut;
mug; nampan makan; panci; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci dari timah; panci susu; panggangan [peralatan
memasak]; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pembuka botol; penghancur es, non-listrik; pengocok telur,
non-listrik; penutup makanan; piring kue; piring, bukan dari logam mulia; pot bunga; rantang; sapu; saringan teh; saringan
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sedotan untuk minum; sendok es; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sikat; sikat bak mandi; sikat botol; sikat lantai;
sikat toilet; sikat untuk keperluan rumah tangga; sisir rambut; stoples kue; stoples permen; talenan dari plastik; talenan untuk
dapur; teko; tempat sikat gigi; tempat kue; tempat lilin; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat tissue; tempat tusuk
gigi; toples; tudung saji; tusuk gigi; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wajan; wol baja untuk
membersihkan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037273
: 03/06/2021 22:55:23
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 12 WIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Merah dan Kuning.
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Barang-barang pakaian olahraga; Flashes (pakaian); Ikat kepala (pakaian); Jaket garbadine
[pakaian]; Kaus pakaian; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Masker wajah (pakaian); Pakaian Bawahan untuk
orang dewasa; Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian
bersepeda; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di
pantai; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian untuk olahraga; 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; Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pembungkus pakaian; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sepatu
olahraga atau santai; Topi kupluk; Tudung kepala (Pakaian); Tutup kepala; alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot
dan sandal; atasan [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian,
alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu tiruan [pakaian]; celana
panjang [pakaian kantor]; celemek [pakaian]; earbands [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; hoodies; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup
kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian];
kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya
batik (pakaian); kerudung [pakaian]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian; pakaian bawahan dari
bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian berbahan denim; pakaian bersulam; pakaian dalam wanita;
pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap
air; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengendara sepeda motor; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket
rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu,
jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian termal; pakaian tidur; pakaian triathlon;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian wanita; pakaian yang menahan angin; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; penyangga pakaian; sabuk untuk pakaian; sandal selop; sandal untuk pria; sandal untuk
wanita; sarung tangan [pakaian]; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara
sepeda motor; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian
olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan pakaian formal
wanita; topi; topi rajut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037274
: 03/06/2021 22:56:41
:
: Handy Akbar

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn Soko RT.003 RW.001 Menang, Pagu, Kediri, Jawa Timur, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur, 64184
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INGLISH MEDINNA KAMPUNG INGGRIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam dan Kuning Muda
: 41
: ===Informasi tentang pendidikan; Jasa kursus; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Layanan informasi pendidikan;
Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara online; Layanan pengajaran bahasa; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Menyediakan informasi mengenai
pendidikan online; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; jasa-jasa
informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa
pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; kursus bahasa; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pelatihan bahasa; pengajaran bahasa; penyelenggaraan kursus pembelajaran
jarak jauh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037275
: 03/06/2021 23:01:16
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 12 WIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Barang-barang pakaian olahraga; Flashes (pakaian); Ikat kepala (pakaian); Jaket garbadine
[pakaian]; Kaus pakaian; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian Batik;
Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Jogging; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
anak-anak; Pakaian bersepeda; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat
yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian
pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian untuk olahraga; 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; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies,
syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pembungkus pakaian;
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sepatu olahraga atau santai; Topi kupluk; Tudung kepala (Pakaian); Tutup kepala;
alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan [pakaian]; atasan polo rajutan; band leher [bagian dari
pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu tiruan [pakaian]; celana panjang [pakaian kantor]; celemek [pakaian]; dasi
(pakaian); earbands [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; hoodies; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian];
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jas [pakaian bisnis]; jas tiga potong [pakaian];
jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaus [pakaian]; kaus tanpa
lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kerudung [pakaian]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual
berhubungan dengannya; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan peran;
pakaian; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian berbahan denim; pakaian
bersulam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari
kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai;
pakaian kedap air; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian luar; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengendara sepeda motor; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket
rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu,
jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian termal; pakaian triathlon; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian wanita; pakaian yang menahan angin; pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; penyangga pakaian; sabuk untuk pakaian; sandal selop; sandal
untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan [pakaian]; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot
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untuk pengendara sepeda motor; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan
pakaian formal wanita; topi; topi rajut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037276
: 03/06/2021 23:08:31
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 12 WIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Merah dan Kuning.
: 35
: ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; 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 ritel
online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film,
musik, video, dan program TV; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi
komersial dari lisensi musik lainnya; Toko yang menjual pakaian; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya
dramatis, karya musik dan karya artistik; 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; 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 toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; 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 online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan
direkam sebelumnya; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel yang berkaitan
dengan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio
online melalui situs web; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media
digital atau tersimpan; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; promosi
konser musik; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi konser musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037277
: 03/06/2021 23:11:59
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 12 WIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 35
: ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; 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 ritel
online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film,
musik, video, dan program TV; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi
komersial dari lisensi musik lainnya; Toko yang menjual pakaian; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya
dramatis, karya musik dan karya artistik; 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; 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 toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video
yang direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan
ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat
diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; negosiasi
transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; sponsor promosi acara musik; sponsor
promosi konser musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037278
: 03/06/2021 23:16:03
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 12 WIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Merah dan Kuning
: 41
: ===Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan studio musik dan rekaman
musik; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau
film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Penyewaan
rekaman suara, sulih suara; hiburan dalam sifat peragaan busana; jasa produksi musik; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
komposisi musik; layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; mengedit rekaman
audio; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan
untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; pertunjukan musik; produksi konser musik; produksi master
rekaman; produksi musik; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video
untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara,
musik dan video; publikasi komposisi musik; rekaman audio dan produksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037279
: 03/06/2021 23:18:17
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Halaman 548 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 12 WIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 41
: ===Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan studio musik dan rekaman
musik; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau
film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Penyewaan
rekaman suara, sulih suara; hiburan dalam sifat peragaan busana; jasa produksi musik; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
komposisi musik; layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; mengedit rekaman
audio; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan
untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; pertunjukan musik; produksi konser musik; produksi master
rekaman; produksi musik; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video
untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara,
musik dan video; publikasi komposisi musik; rekaman audio dan produksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037280
: 03/06/2021 23:21:44
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77 RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
: RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMITY ASIA AGENCY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua dan Biru muda.
: 41
: ===Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan studio musik dan rekaman
musik; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau
film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Penyewaan
rekaman suara, sulih suara; hiburan dalam sifat peragaan busana; jasa produksi musik; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
komposisi musik; layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; mengedit rekaman
audio; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan
untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; pertunjukan musik; produksi konser musik; produksi master
rekaman; produksi musik; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video
untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara,
musik dan video; publikasi komposisi musik; rekaman audio dan produksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037281
: 03/06/2021 23:27:45
:
: PT PREMA GANDHARVA ASIA

540 Etiket

: Gedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 3, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77, RT 006 RW
003, Slipi,, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

Halaman 549 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMITY ASIA AGENCY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua dan biru muda.
: 41
: ===Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan studio musik dan rekaman
musik; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau
film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Penyewaan
rekaman suara, sulih suara; hiburan dalam sifat peragaan busana; jasa produksi musik; komposisi dan produksi musik untuk
video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
komposisi musik; layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan studio rekaman musik; mengedit rekaman
audio; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan
untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; pertunjukan musik; produksi konser musik; produksi master
rekaman; produksi musik; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video
untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara,
musik dan video; publikasi komposisi musik; rekaman audio dan produksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037282
: 03/06/2021 23:57:37
:
: IFAH MUNIFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Harapan Jaya Jalan Soputan B.370 Bekasi Utara 17124, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kue Nastar Dapur Soputan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Lingkaran berwarna Emas Gold didalamnya terdapat lingkaran Hitam bergerigi
: 30
: ===Bolen Pisang; kue nastar; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037283
: 04/06/2021 00:03:20
:
: Vania Lolita Mailoa

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Piere Tendean Blok J 31 Rt. 003-Rw.003, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Shop with Nyaman
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Agen penjualan; Distributor; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa perdagangan besar (Distributor); jasa penjualan
secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037286
: 04/06/2021 00:53:16
:

540 Etiket

Halaman 550 dari 769

730

Nama Pemohon

: FAHMI YAHYA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TMN VILLA MERUYA BLK B1 N0.12 A RT/RW 002/010 KEL. MERUYA SELATAN
KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOUSSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,
espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko; Busana Muslim; Celana pendek selancar; Gamis pria; Ikat pinggang; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian renang; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Songkok (Peci); Sweater; baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blazer; blus; celana bayi [pakaian];
celana boxer; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana renang; celana untuk dipakai; jaket denim; jas hujan; jas
hujan ponco; jeans biru; kaos; kemeja; lapisan pakaian jadi; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian olah raga; pakaian
seragam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok; rompi;
sarung tangan; seragam; setelan jas; singlet; stoking; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037287
: 04/06/2021 00:59:34
:
: FAHMI YAHYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TMN VILLA MERUYA BLK B1 N0.12 A RT/RW 002/010 KEL. MERUYA SELATAN
KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OLD EAST
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,
espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju koko; Busana Muslim; Celana pendek selancar; Gamis pria; Ikat pinggang; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian renang; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Songkok (Peci); Sweater; baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blazer; blus; celana bayi [pakaian];
celana boxer; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana renang; celana untuk dipakai; jaket denim; jas hujan; jas
hujan ponco; jeans biru; kaos; kemeja; lapisan pakaian jadi; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian olah raga; pakaian
seragam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok; rompi;
sarung tangan; seragam; setelan jas; singlet; stoking; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037289
: 04/06/2021 05:50:17
:
: MUHLISUN

540 Etiket

: JL. KUTILANG TIMUR NO.14 RT. 008 RW. 008 KELURAHAN SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

Halaman 551 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHISUNO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HIJAU, ORANGE, KUNING, HITAM, MERAH
: 29
: ===Bakso daging sapi; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran;
Sayuran (tambahan pate); Tahu Bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso sapi; bakso urat; dimsum;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; nugget ayam;
nugget ikan; nugget sapi; somay===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037290
: 04/06/2021 05:55:30
:
: Ivonie Regitha

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bulak Timur, RT/RW : 001/010, Kel/Desa : Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok,
Prov. Jawa Barat
, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Really Beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Pink
: 3
: ===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;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; 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
wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik);
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak
yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata
(kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (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); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik);
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (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

740

Halaman 552 dari 769

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; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari
persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; 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
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; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; 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 kelopak mata ganda (kosmetik);
perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit selfadhesive 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; 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 untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan
kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion
[kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; 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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021037291
: 04/06/2021 05:59:01
:
: NENI NUR ANDRIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GADANG VIII / 14 RT. 002 RW. 006 KELURAHAN GADANG KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65149
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NEYWAN

540 Etiket

Halaman 553 dari 769

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM,,MERAH, putih
: 43
: ===Kafetaria; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Prasmanan; Warung makan; jasa katering; kafe; katering makanan
dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe, bistro, dan
restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037292
: 04/06/2021 06:04:15
:
: ANDRI KURNIANINGTYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SIMPANG AMANDIT NO. 6 RT. 003 RW. 003 KELURAHANRAMPAL CELAKET
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KHARINDA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT
: 30
: ===Kue; Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037293
: 04/06/2021 06:11:34
:
: SETYOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAWOJAJAR V/22/38 RT. 004 RW. 001 KELURAHAN SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LORVEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, PUTIH, BIRU
: 29
: ===telor asin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037294
: 04/06/2021 06:21:50
:
: SUHARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAWOJAJAR V/61 RT. 007 RW. 001 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TINNI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, COKELAT, UNGU, MERAH, HIJAU
: 29
: ===keripik===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037295
: 04/06/2021 06:23:41
:
: Abdul Azis

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Alamanda Regency Blok H.9 no.7 rt15 rw 21 karang satria tambun utara, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALHACOAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH HITAM GOLD BIRU DONGKER
: 2
: ===cat anti karat; pelapis anti-karat [cat]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037296
: 04/06/2021 06:35:13
:
: KARYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAWOJAJAR V/25 RT. 007 RW. 001 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUMMYTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, COKELAT, KUNING
: 30
: ===Kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037297
: 04/06/2021 06:43:33
:
: BAYU DWI SISWANTO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Krama Yudha Tiga Berlian Jl. Tiga Berlian Rt. 003-Rw. 018,
Kel.Mekarsari,Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BADOG ( BAKSO GADOG )
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, hitam, putih
: 43
: ===Kantin; Kedai; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037298
: 04/06/2021 08:12:16
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 555 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Intijiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan
medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Minuman beras kencur;
Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman temulawak; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman wedang jahe; rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037299
: 04/06/2021 08:16:28
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Intijiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung
obat; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Ramuan herbal tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan-bahan yang mengandung gizi
untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;
jamu tradisional; minuman obat; minuman segar daun kelor (jamu); obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran
untuk keperluan pengobatan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen herbal; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk tujuan pengobatan===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037300
: 04/06/2021 08:20:24
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 556 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Intijiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 32
: ===Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk
ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Jus sari buah-buahan; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman;
Minuman buah atau sayuran; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari
kacang almond; Minuman sari sayuran; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman yang dicampur
dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang
tidak beralkohol; Sari sayur (minuman); Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari
buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; ale jahe kering; bir jahe tanpa-alkohol; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; ekstrak ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); esensi untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman ringan; 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 buah; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar sayuran; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman jeli herbal, bukan
untuk keperluan medis; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman
non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman penambah nafsu makan,
tanpa-alkohol; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; 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 tanpaalkohol, selain pengganti susu; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J222021037301
: 04/06/2021 08:21:54
:
: PT. KERJA GOTAMA BERSAUDARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Munggur 85, Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 57468
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MILOV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Layanan pemesanan produk; Pemasaran melalui media elektronik; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko
perhiasan; Toko yang menjual emas batangan; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan toko grosir menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual emas
dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021037302
: 04/06/2021 08:24:24
:
: LINA LIE

540 Etiket

: APART. GRAND TROPIC UNIT 505 RT. 007 RW. 002, KEL. TANJUNG DUREN
UTARA, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11470, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

: Merek Kata
: Feiyue

Halaman 557 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 25
: ===Baju Hangat; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket windbreaker; Jaket-jaket; Kaos t-shirt; Lis untuk alas kaki;
Pakaian; Pakaian Olahraga; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian longgar; Pakaian
olahraga; Pakaian pantai; Pakaian training; Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita; 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; Sandal Gunung; Sepatu
olahraga atau santai; Sepatu sekolah; alas kaki; baju olahraga; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bikini; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; bra; cardigan; celana bayi [pakaian]; celana dalam;
celana dalam wanita; celana formal; celana ketat; celana kulit; celana olahraga; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang;
celemek [pakaian]; dasi (pakaian); gaun; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket dan
celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket kulit; jaket olahraga; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; kaos
kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos sepak bola; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [pakaian]; kaus olahraga; kemeja;
pakaian; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian kulit; pakaian pengantin; pakaian pria; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas
kaki dan tutup kepala; piyama; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian bisnis]; sandal; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal
selop; sandal untuk mandi; sepatu; sepatu atletik; sepatu bot *; sepatu hak tinggi; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu lari;
sepatu olahraga; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk
wanita; sepatu wanita; sol alas kaki; syal; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi; topi mandi; topi rajutan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037303
: 04/06/2021 08:24:36
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Intijiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 29
: ===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; 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 susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman
rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama
susu; 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-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; 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 jahe; Susu yang mengandung rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan jus buah; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
minuman yang terutama terdiri dari susu; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan,
termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu nabati; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, bijibijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; teh susu berbahan dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: J062021037304
: 04/06/2021 08:24:46
:

540 Etiket

Halaman 558 dari 769

730

Nama Pemohon

: Yayasan Pendidikan Abdi Primera Negara

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ikan Baung No. 17 RT 27 Bumiwaras Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Lampung, 35225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABADINEGARA.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; Hitam
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus )===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037305
: 04/06/2021 08:36:17
:
: SHI YONG HONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ancol Selatan !1Rt: 005 Rw: 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung
Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DA DEWI AYANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih.
: 10
: ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat pemeriksaan darah; Filter bakteri; Instrumen medis untuk pengujian penyakit
menular; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam
dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti
kuman; Rapid test; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang
merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; aparat tes genetik
untuk tujuan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk isolasi kuman;
masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker wajah untuk
penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis;
peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay
kromatografi; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan untuk diagnosis klinis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; tabel pemeriksaan pasien;
tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037306
: 04/06/2021 08:42:53
:
: SHI YONG HONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ancol Selatan !1Rt: 005 Rw: 006, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung
Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DA DEWI AYANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Putih.
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung
vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan;
Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan
bahan-bahan herbal; Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Sediaan dari vitamin; Sediaan farmasi untuk manusia untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru,
penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran

740

Halaman 559 dari 769

pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus
digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan
gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan
hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi
yang mengandung Vitamin C; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplement, Obat tradisional,
Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk
Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar
lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat,
kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis,
makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah,
obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Vitamin tanpa resep; Vitamin-vitamin, sediaansediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran
minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah
minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol,
seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; formulasi vitamin
untuk konsumsi manusia; imunostimulan; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan suplemen vitamin dan mineral; minuman
pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan
kesejahteraan secara umum; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait
sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin
A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan
zat vitamin; sediaan-sediaan antibody monoklonal; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen
vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air;
suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin; tambalan suplemen vitamin; tetes vitamin; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan
mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan
struktural struktur epidermis; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat makanan
yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037307
: 04/06/2021 08:43:52
:
: PT. FILOSOFI UNIK NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sinabung No. 18 Blok G/1, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRUPIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, UNGU
: 42
: ===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037308
: 04/06/2021 08:47:29
:
: PT. FILOSOFI UNIK NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sinabung No. 18 Blok G/1, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRUPIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: UNGU, PUTIH
: 42

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 560 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037309
: 04/06/2021 08:50:16
:
: PT. FILOSOFI UNIK NUSANTARA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sinabung No. 18 Blok G/1, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRUPIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 42
: ===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037310
: 04/06/2021 08:50:39
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Rempajiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan
medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Minuman beras kencur;
Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman temulawak; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); minuman wedang jahe; rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037311
: 04/06/2021 08:52:50
:
: Ammar Asy'ari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Parapat, RT006 RW008, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 46396
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Deep Clean
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 3
: ===Pencuci tangan; Sabun Cuci Piring; Sabun tangan cair; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen
pencuci piring dalam bentuk gel; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pencuci piring===

740

Halaman 561 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037312
: 04/06/2021 08:55:51
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Rempajiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu;
Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung
obat; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan
tradisional; Ramuan herbal tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bahan-bahan yang mengandung gizi
untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;
jamu tradisional; minuman obat; minuman segar daun kelor (jamu); obat herbal; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran
untuk keperluan pengobatan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen herbal; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037313
: 04/06/2021 09:01:18
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Rempajiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 32
:
===Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk
ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Jus sari buah-buahan; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman;
Minuman buah atau sayuran; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari
kacang almond; Minuman sari sayuran; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman yang dicampur
dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang
tidak beralkohol; Sari sayur (minuman); Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari
buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; ale jahe kering; bir jahe tanpa-alkohol; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; ekstrak ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); esensi untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman ringan; 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 buah; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman

Halaman 562 dari 769

berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar sayuran; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah dan jus buah; minuman jeli herbal, bukan
untuk keperluan medis; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman
non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman penambah nafsu makan,
tanpa-alkohol; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; 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 tanpaalkohol, selain pengganti susu; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D092021037314
: 04/06/2021 09:06:09
:
: ENDANG TRI ASTUTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TETEP WATES, RT. 02 RW. 06, KELURAHAN KUMPULREJO, KECAMATAN
ARGOMULYO, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50734
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sanmilk
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau toska, kuning, putih, coklat, hitam,
: 29
: ===Hasil produksi susu; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; hasil produksi susu sapi; minuman berbahan dasar
yogurt; minuman yogurt; susu; susu sapi; susu segar; yogurts rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021037315
: 04/06/2021 09:07:22
:
: Monica

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Demangan Regency Edelwiss No. 48, RT 005 RW 004, Sidoharjo,
Lamongan, Lamongan, Jawa Timur , Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Elsyane
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Cokelat, Merah Muda
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Karbol wangi pembasmi kuman; Makanan bayi; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk
bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi;
Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Pembasmi kuman untuk pertanian; Plester; Plester dan bahan untuk
pembalut; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu
tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu
putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Zat
pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan
untuk bayi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; kertas
untuk plester mustard; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; pelarut
untuk menghilangkan plester perekat; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pita/plester elastis untuk keperluan
medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan
medis yang dapat dicetak; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis
dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah;
plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat;
sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan untuk membasmi binatang

740

Halaman 563 dari 769

perusak; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk bayi; susu formula
bayi dan makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis,
makanan untuk bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037315
: 04/06/2021 09:07:22
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Rempajiwo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 29
: ===Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; 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 susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman
rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama
susu; 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-minuman berbahan dasar susu mengandung teh;
Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; 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 jahe; Susu yang mengandung rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan jus buah; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
minuman yang terutama terdiri dari susu; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan,
termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu nabati; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai,
kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, bijibijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; teh susu berbahan dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037316
: 04/06/2021 09:08:42
:
: CV GELORA SAKTI MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TANJUNG REGENCY BLOK D21,KELURAHAN BANJARNEGORO, KECAMATAN
MERTOYUDAN , KABUPATEN MAGELANG , Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
56172
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARTABAK MANIS PANDAWA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN MERAH MAROON
: 35, 30
: ===layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba===
===Martabak bangka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037317
: 04/06/2021 09:10:33
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 564 dari 769

730

Nama Pemohon

: H UCHE SANUSI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TANAH BARU RT.01/05 KELURAHAN TANAH BARU KECAMATAN BOGOR
UTARA KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HILMI JAYA PAINT + lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru,hijau,kuning,coklat dan merah
: 3
: ===Coating kaca mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap body mobil; Pewangi pakaian; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; lilin mobil; minyak untuk parfum dan aroma; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; sachet parfum; sampo mobil; sampo untuk kendaraan
bermotor; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk mobil; semir mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037318
: 04/06/2021 09:13:31
:
: PT SHANGSHENG TRADING INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO PALM CROWN BLOK 001 NO 26, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, PUTIH, HITAM
: 19
: ===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; KAYU LOG (KAYU GELONDONG/BLOK); Kayu yang bisa dibentuk; Lantai Kayu
Buatan; Lis hias kayu; Panel kayu; Perlengkapan tukang kayu, bukan dari logam; Potongan kayu; Terampa (Palang Kayu
Dibawah Pintu); Tumper (Sediaan Kayu Api); anggota struktural dan arsitektur dibentuk dari serat kayu yang dipres; bahan
bangunan dari kayu; balok kayu; balok kayu untuk bangunan; bangunan kayu yang dapat diangkut; bantalan rel kayu;
berpihak kayu; bingkai jendela dari kayu; bingkai jendela dari kayu yang dilapisi aluminium; bingkai jendela, ikat pinggang, dan
selubung terbuat dari kayu; bulu dari kayu; cetakan kayu; gubuk dan teralis terbuat dari kayu; gubuk dari kayu; gudang kebun
dari kayu; hambatan kecelakaan beton, kayu atau plastik untuk jalan; hambatan tabrakan kayu untuk jalan; kasau kayu; kayu
balsa; kayu bangunan; kayu berbentuk; kayu buatan; kayu dilaminasi lem; kayu gergajian; kayu gergajian kasar; kayu lapis;
kayu lapis dari partikel kayu; kayu manufaktur; kayu pembalik kosong; kayu split; kayu tahan api; kayu untuk membuat
peralatan rumah tangga; kayu veneer; kayu yang dapat dibentuk; kayu yang diawetkan [kayu anti-pembusukan]; kayu,
setengah dikerjakan; kusen pintu kayu; lantai kayu; lantai olahraga dari kayu; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; mantel
kayu untuk perapian; mantel kayu, plester atau batu untuk perapian; menambang kayu; naik kayu; pagar kayu; panel kayu;
panel kayu untuk bangunan; papan atap dari kayu; papan bubur kayu untuk bangunan; papan kayu; papan kayu lapis; papan
kayu lunak; papan kayu untuk bangunan; papan langit-langit kayu; papan lantai kayu; papan penghiasan dari kayu; papan
penghiasan kayu; papan penghiasan kayu lunak; papan polietilen digunakan sebagai pengganti kayu; papan semen yang
diperkuat serat kayu [papan semen semakin tinggi]; paving kayu; pelapis kayu; penghalang kebisingan yang terbuat dari kayu;
penghiasan dan lantai kayu; penghiasan kayu; perancah kayu; pintu kayu; pipa kayu untuk bangunan; profil kayu; rel kayu;
reng kayu; rumah kayu pra-pabrikasi; sambungan kayu; sebagian kayu olahan; tar kayu; teralis dari kayu; tiang kayu; tiang
kayu untuk saluran listrik; tong kayu; trim kayu; tumpukan kayu; vinir/veneer (lapisan atau laminasi kayu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037319
: 04/06/2021 09:25:02
:
: CAHYA KHAIRANI KUSUMAWULAN, NUR ZAKIYAH DARAJAT

540 Etiket

: Perumahan The Orchid Bintaro No. 85 RT. 008 RW. 002 Kel. Pondok Pucung Kec.
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227
:
:

Halaman 565 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOMALAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===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 nonmedis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris 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;
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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-inone; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
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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
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 pradibasahi 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
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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 rollon; 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 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 dicukur; 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 gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
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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 nonobat 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 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
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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 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; makeup 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; manikmanik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion
kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman
penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi,
minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
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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 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
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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; samposampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan
melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif;
sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing
kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan
bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut;
sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
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kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit antipenuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara
disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
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dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat
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meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037319
: 04/06/2021 09:25:14
:
: Indrawan Atmadja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Metro Pondok Indah TC4/147, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CROFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===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
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Restoran Masakan Korea; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyediaan
makanan berupa roti; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempattempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries);
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037320
: 04/06/2021 09:25:33
:
: Rudianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Danau Sunter Slt B5/38
RT. 010/013, Sunter Jaya, Tanjung Priok, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih
: 3
: ===Pelembab (kosmetik); Serum pengencang kulit; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; lotion wajah dan
tubuh; masker rambut; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih;
pewarna rambut; sabun batang; sabun cair; shampo rambut===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037321
: 04/06/2021 09:28:48
:
: PT. Global Mega Indonesia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jababeka III H Blok C-17ET. Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dryice.id
: Tidak Ada Terjemahan
: Biru tulisan dry ice - R: 4, G: 178, B: 197 ; Biru di gambar beruang ada 2 warna: R: 4, G: 178, B: 197
R: 142, G: 213, B: 224 ; Abu-abu di Beruang: R: 228, G: 228, B: 216 ; Merah di id: R: 237, G: 28, B: 36
Biru di powered by GMI: R: 32, G: 68, B: 13
: 1
: ===es kering [karbon dioksida]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037322
: 04/06/2021 09:29:47
:
: LUTFIATUL MUTMAINAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Karang Paiton RT.01 RW.10 Kelurahan Gumuksari, Kecamatan Kalisat,
Kab.Jember, Jawa Timur , Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68193
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOSTERA BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim wajah dan kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; sabun wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037323
: 04/06/2021 09:36:43
:
: PT. SURYA WIJAYA TRIINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANDENGAN SELATAN RUKO HARMONI MAS BLOK A5 NO.080 RT. 016 RW.
001, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRINDO PROPERTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA, COKELAT DAN BIRU TUA
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Properti (Real Property); Investasi properti; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk
property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property
lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan
property, pengelolaan property; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat, yaitu,
pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu
(timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu,
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penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Peminjaman, penyewaan
dan sewa guna properti; broker properti komersial; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti,
pengembangan, tanah dan real estat; investasi properti dan layanan manajemen; jasa agen real estat untuk penyewaan
properti; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan;
jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penyewaan properti komersial; layanan agen estat dan
penyewaan properti; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan investasi properti dan real estat; layanan
investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan manajemen real estat yang
berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan penilaian
yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; manajemen penyewaan properti; manajemen properti untuk
sewa; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti
komersial; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; menyewakan kantor, toko, properti
untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pembiayaan pengembangan properti; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan
properti; pengembangan properti dan real estat; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan; penyewaan real
properti; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037324
: 04/06/2021 09:46:22
:
: TJUA TONI WISATA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tmn. Surya 2 Blok A-1/20 RT/RW. 001/015, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ATOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH DAN PUTIH
: 35
:
===Administrasi bisnis; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain; Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Distributor; Grosir layanan pemesanan; 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; Informasi niaga; 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 ekspor impor; Jasa grosir online; Jasa
jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil
pesanan penjualan; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemasaran internet; 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 secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa
pemesanan secara online melalui komputer; Jasa penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual
dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa peragaan produk; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan
pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan
ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan barang secara
sambung langsung (online); Jasa periklanan online; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui
jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line
dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat
dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa-jasa pameran
dan pameran dagang; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan grosir; Layanan
iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan
pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan
pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern
dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan
ritel department store; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan sepatu;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel
menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit;
Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan-layanan iklan dan promosi
melalui internet; Manajemen Usaha; Manajemen file terkomputerisasi; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah,
afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau
melalui layanan web; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempromosikan barang
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orang lain melalui situs web (website); Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; 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 ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Order melalui online; PENYALURAN
CONTOH-CONTOH BARANG; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pengecer barangbarang; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi
eceran atau grosir; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perencanaan
dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Periklanan online; Promosi
secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Proses administratif pesanan
belanjaan; Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Ritel online; Ritel seluruh barang;
TOKO SERBA ADA; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko sepatu; Toko serba ada; 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, jaringjaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; administrasi bisnis; administrasi franchise (waralaba); administrasi
komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi urusan bisnis
waralaba; administrasi usaha; agen impor-ekspor; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; belanja online;
database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; demonstrasi barang; iklan; iklan online; iklan online di jaringan
komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; informasi bisnis; informasi pemasaran; informasi penjualan produk; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform
jejaring sosial; jasa agen ekspor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa bisnis dan periklanan; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa informasi bisnis; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa manajemen
penjualan di internet; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir
dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan ecommerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan
dan manajemen; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi
penjualan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana
terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung,
selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur,
sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari,
bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam;
jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung
tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi,
ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga,
footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang,
sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung,
rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan
pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat
tidur, penutup meja; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa
administrasi bisnis; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa
perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa strategi perniagaan; layanan administratif; layanan agen
ekspor-impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan
bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan
jaringan bisnis; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi
penjualan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran
online; layanan pemesanan online; layanan pemrosesan data online; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel online; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk
sepatu; layanan telemarketing; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko
ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global;
melakukan pameran dagang; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan informasi bisnis dan
pemasaran; memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global;
memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran
melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan saran dan informasi bisnis dan
komersial; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online;
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 infomersial; mempromosikan dan melakukan pameran dagang;
mengadakan acara bisnis; 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
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melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang;
mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran
dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur transaksi perdagangan online; mengorganisir dan melakukan
pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang
dan jasa; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk
menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di
situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameranpameran 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; optimasi situs web;
order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pameran dagang; pemasaran; pemasaran langsung;
pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi;
pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan administratif klaim garansi; pemrosesan administratif
pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; pengarsipan dokumen [fungsi
kantor]; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; penjualan
hijab melalui internet / online; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyediaan fasilitas pasar online untuk
menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi bisnis melalui situs web;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi perdagangan
komersial dari database online; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan
jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar barang dan jasa secara
daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di situs web
untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan tempat pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; perdagangan online; perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; periklanan; periklanan melalui
jaringan telepon seluler; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh
(influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); produksi program teleshopping; promosi barang-barang
dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi online jaringan
komputer dan situs web; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; pusat perbelanjaan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran dan bantuan manajemen bisnis;
saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; strategi pemasaran
interaktif; toko; toko eceran; 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; toko-toko; transaksi komersial secara online; transaksi
komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021037325
: 04/06/2021 09:49:05
:
: Salmah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mardani Raya I No. 25 RT 003 RW 010 Cempaka Putih Barat, Cempaka
Putih,Jakarta Pusat, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chuya Skin Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan, Putih, Hitam
: 3
: ===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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037326
: 04/06/2021 09:49:38
:
: PT HEALTH TODAY INDONESIA

540 Etiket

: JL. BDN RAYA NO 9, CIPETE, CILANDAK. JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Health Today
: Sehat Hari Ini
: hijau muda (Kode warna digital: a4de27), hijau tua (Kode warna digital: 32bf33), kuning (Kode warna digital: ffc501), hijau tua
(kode warna digital: 2f786f)
: 32, 29, 30
: ===sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
===Sediaan biji-bijian; 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; minuman berbahan dasar susu===
===biji-bijian olahan; madu untuk makanan dan minuman; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037327
: 04/06/2021 09:50:37
:
: Alisjahbana Haliman
: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 1
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Kakao; coklat; kopi; madu; ragi; rempah-rempah; saus coklat; teh; topping coklat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037328
: 04/06/2021 09:53:05
:
: Mariani Muliamin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Golf XVIII CG 7/17, RT/RW.004/014, Kel. Poris Plawad Indah, Kec.
Cipondoh, Kota Tangerang 15141, Kota Tangerang, Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAKAWARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 21
: ===peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021037330
: 04/06/2021 09:56:34
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

540 Etiket

540 Etiket

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoCoal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 4
: ===Bahan pengapian batubara; batu bara; batu bara muda; briket; briket batubara; debu batubara [bahan bakar]; gas
batubara; gas sintetis [bahan bakar]; minyak tar batubara; nafta batubara; serbuk batu bara (bahan bakar)===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037331
: 04/06/2021 09:56:34
:
: Rudianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Danau Sunter Selatan B 5/38, RT.010/ RW.013 Sunter Jaya, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NILA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih
: 3
: ===Produk penataan rambut; Serum rambut; Vitamin rambut; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; masker
rambut; pewangi rambut; pewarna rambut; sabun cair; shampo rambut; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037331
: 04/06/2021 09:56:34
:
: PT. Map Aktif Adiperkasa Tbk.

540 Etiket

: Gedung Sahid Sudirman Center 26 th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 86,, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOING GOING GONE!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, biru, putih
: 35
: ===Administrasi Perdagangan; DEPARTMENT STORE; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; administrasi komersial dari
lisensi barang dan jasa orang lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa periklanan;
manajemen bisnis; pemasaran; penataan etalase toko; toko===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021037332
: 04/06/2021 10:00:48
:
: BUDJONO TANIWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SURYA WAHANA B1 K III O/16 RT. 017 RW. 001 KEL. KEDOYA SELATAN - KEC.
KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Ma1a Kitchen dan lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, MERAH, ORANGE
: 43
: ===Restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037333
: 04/06/2021 10:01:03
:
: Indri Novianti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Green Land RT 003/013 Kel. Leuwiliang Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Imah Geulis By Indri
: Rumah Cantik Oleh Indri

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah muda, dan merah ke ungu-unguan
: 3
: ===Sediaan perawatan rambut tanpa obat; body butter untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan 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 tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; memijat minyak dan lotion; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab tubuh; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037334
: 04/06/2021 10:02:07
:
: ARNOLD LINTONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SULAIMAN GG HARUN III, RT 010/003, KEL. SUKABUMI UTARA, KEC.
KEBON JERUK, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11540
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALL BOSS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, DAN GOLD
: 35
: ===layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan
jaringan bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021037335
: 04/06/2021 10:04:16
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

: Merek Kata
: KARUBAREL 1

Halaman 583 dari 769

566

Arti Bahasa

: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Bir; air mineral [minuman]; air soda; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan
bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037336
: 04/06/2021 10:04:27
:
: BUDJONO TANIWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SURYA WAHANA B1 K III O/16 RT. 017 RW. 001 KEL. KEDOYA SELATAN - KEC.
KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ma1a Kitchen dan lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, MERAH, ORANGE
: 30
: ===bumbu olahan [bumbu]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037337
: 04/06/2021 10:04:43
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

566

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoCoal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 7
: ===alat penambang batu bara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021037339
: 04/06/2021 10:12:28
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

540 Etiket

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoCoal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 19
: ===tar batubara===

Halaman 584 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037340
: 04/06/2021 10:12:53
:
: SUKIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ikan Tembakang No. 02 Lk. II RT.010 Kel, Sukaraja Kec. Bumi Waras, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SINAR BARU ( Lihat IDM000390110 )
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air bio energi; 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 terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Bahan
dasar jus buah; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Jus buah atau
sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai minuman; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah;
Minuman serat buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman
buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus
berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman
energi cetak 3D-polycapsule; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin,
mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman protein berbahan dasar buah, protein,
cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman
rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sayur
termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Must (buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat;
Sari buah; Sari sayur (minuman); 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 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; ades [minuman berbahan dasar buah tanpaalkohol]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air dalam kemasan; air mineral; air mineral [minuman]; air
mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak
beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum
dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; bir berbahan dasar buah;
bir rasa buah; bubuk anggur merah [persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman;
bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba;
bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak
buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak
buah untuk membuat minuman; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; jus buah; jus
buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk
membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat
minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; labu buah; lithia water (sejenis air
mineral); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman berbahan buah
atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbentuk bubuk untuk
minuman penambah tenaga; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah
atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman energi;
minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar buah; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpaalkohol dengan kandungan susu; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman non alkohol yang
terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin,
mineral dan protein; minuman rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan rasa
buah; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; 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; persiapan untuk membuat air aerasi; punch buah, tanpa-alkohol; sari buah apel, tanpa-alkohol;
sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman berbahan dasar buah; sirup buah untuk membuat minuman; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah
yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021037341
: 04/06/2021 10:17:42
:

540 Etiket

Halaman 585 dari 769

730

740

Nama Pemohon

: PT Medco Energi Mining Internasional

Alamat Pemohon

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoMining
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 35
: ===Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket);
perdagangan batubara; perdagangan mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037342
: 04/06/2021 10:19:51
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 1
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037343
: 04/06/2021 10:20:25
:
: Alisjahbana Haliman
: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 5
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Kakao; coklat; kopi; madu; ragi; rempah-rempah; saus coklat; teh; topping coklat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021037344
: 04/06/2021 10:23:16
:
: PT Setia Kawan Abadi

540 Etiket

: Jl. Daan Mogot KM 10 No.46 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710

Halaman 586 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Natural Sweet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna tulisan berwarna hijau
: 30
: ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; pemanis alami; pemanis rendah kalori===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037345
: 04/06/2021 10:26:15
:
: PT AMEE KOSMETIK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Gold Coast Office, Eiffel Tower, 2A, F-N, Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal
Muara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: AMEE (LOGO PENDEK)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink Muda
: 3
: ===kit kosmetik; kosmetik dan make-up; sediaan kosmetik anti-penuaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037346
: 04/06/2021 10:27:09
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

540 Etiket

540 Etiket

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoMining
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 37
: ===eksploitasi tambang batu bara; jasa pertambangan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan
untuk digunakan dalam penambangan batubara; pertambangan batu bara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2021037347
: 04/06/2021 10:31:08
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

540 Etiket

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

: Merek Kata dan Lukisan
:

Halaman 587 dari 769

MedcoMining
566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 39
: ===pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor,
truk dan kapal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037348
: 04/06/2021 10:34:15
:
: IR. FARHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AGUNG RAYA I NO. 61 RT. 011/003 KEL. LENTENG AGUNG KEC.
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VINSTASTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;

740

Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa kios
makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui
internet; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; 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; 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 wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; 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 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; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Penjualan
makanan dan minuman secara online; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan
online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko roti online; Toko yang menjual kue; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahanbahan makanan; 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 ritel yang berhubungan dengan produk
makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk makanan laut;
layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir untuk suplemen
makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen
makanan; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel untuk bahan makanan;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut;
layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk
suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan;
layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang
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berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan suplemen
makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan suplemen
makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan
penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen 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; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan produk makanan atau minuman; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu,
menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pesanan pembelian secara on-line
di bidang pengiriman makanan; stan penjualan makanan ringan; toko roti===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037350
: 04/06/2021 10:35:24
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

540 Etiket

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoMining
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 40
: ===pencampuran batubara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037351
: 04/06/2021 10:35:25
:
: FRANS SETIO YUWONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gembong Sawah 6 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60141
: Nurhidayah S.H
: Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOAN MIRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Merah, Kuning, Hitam.
: 28
: ===Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin,
dan gula-gula; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan,
bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring
ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa;
Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon;
bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan;
permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti;
boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain;
mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda;
papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain
kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu,
action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan mainan permainan papan unit genggam untuk
bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan layar tampilan elektronik atau monitor permainan
keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk

540 Etiket
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penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Permainan
yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam
ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter
mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; bermain menyusun karpet puzzle;
bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf,
dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; game, mainan dan mainan; hadiahhadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera mata pesta); helikopter mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; hiasan pohon Natal; hiasan pohon Natal musikal; kartu keno; kartu permainan; karuta playing
cards [permainan kartu Jepang]; kit model skala [mainan]; mainan *; mainan action figure; mainan bayi; mainan untuk anakanak; mainan untuk hewan peliharaan; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; mainanmainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan, semprotan air
mainan; mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin pengocok kartu permainan; mesin permainan hiburan; mesin untuk
latihan fisik; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan dari
jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; papan permainan basket; papan-papan permainan-permainan; pengendali
permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; peralatan untuk permainan elektronik selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; permainan; permainan kartu; permainan papan;
permainan video elektronik genggam; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pistol mainan; pushchairs
mainan; puzzle; puzzle mosaik; puzzle tipe kubus; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037352
: 04/06/2021 10:35:57
:
: IR. FARHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AGUNG RAYA I NO. 61 RT. 011/003 KEL. LENTENG AGUNG KEC.
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VINSTASTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
:
===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Bawang dayak
kering (Bumbu); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit kering; Biskuit tipis kering; Bubuk untuk membuat roti; Cabe Kering;
Campuran untuk roti; Cimi-Cimi (kue kering); Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering; Daun pandan kering
(bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Enchilada [roti
isi]; GIS (bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan kering-beku
dengan bahan utama adalah nasi; Kue; Kue Akar Kelapa; Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue
Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Onde;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Semprit
keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Tenteng; Kue bika ambon; Kue dan kue tar,
gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung
tempe; Kue mentega Denmark; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue semprong; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia;
Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kunyit kering; Ladran (Kue Kering); Lumpia basah; Lumpia kering; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan terutama
terdiri dari roti; 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; 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.; Panettone (roti manis); Pepe (Kue Manis); Pizza (roti);
Produk kue dan kembang gula; Puding kering; 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; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sediaan aromatik untuk kue kering;
Sereh kering (Bumbu); Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Wafer (kue);
Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; baguettes [Roti Prancis]; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; barbari [roti datar]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; buah kering
berlapis cokelat; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering
[pemanis alami]; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bumbu berbasis ara kering; burger kedelai [roti sandwich]; cabai kering
[bumbu]; cabe lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; camilan granola dengan campuran buah
kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran isian berbasis roti; campuran
kue; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam

740
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bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; chapati [roti tidak beragi]; dekorasi cokelat untuk kue;
dekorasi fondant 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; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan];
focaccia [roti]; gluten gandum kering; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering
beku dengan bahan utama pasta; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; kasutera [kue bolu Jepang]; kerang kue kering; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; ketumbar kering untuk
digunakan sebagai bumbu; kopi beku-kering; kue adonan goreng; kue almond; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue
beras; kue bola; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue gandum; kue
geplak; kue gulung telur; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue
kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue
muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri
salju; kue semprit; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar blueberry; kue tar ceri; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar
lezat; kue tar raspberry; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kukis (kue kering); 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; makanan siap saji kering; makaroni [kue kering]; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue);
mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); pandoro [roti ragi
manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); pasta kering; pasta kering dengan truffle; peach cobbler (kue);
perasa, selain minyak esensial, untuk kue; peterseli, kering; 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 bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju
dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; 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 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 multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang
disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti
singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; sage, kering;
selai cokelat untuk digunakan pada roti; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti;
taburan cokelat untuk menghias kue; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan
pai; 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; yule log (kue tradisional)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037353
: 04/06/2021 10:37:23
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 5
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Bir; air mineral [minuman]; air soda; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan
bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037354
: 04/06/2021 10:38:49
:
: Dea Nur Anisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mini III D3 No. 3 RT 012 RW 003 Kel Bambu Apus, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13890
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AshKeeL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-Abu
: 3

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Barang kosmetik untuk mandi; Gel jerawat (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
pembersih (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Masker (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik);
colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik
untuk bibir; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pengencang [kosmetik]; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pelembab wajah kosmetik; pensil
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomades untuk keperluan kosmetik; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); sabun kosmetik; scrub pengelupasan kulit
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku 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; serum kulit (kosmetik); toner wajah kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037355
: 04/06/2021 10:39:51
:
: PT Medco Energi Mining Internasional

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Energy Building, Lantai 25, SCBD LOT 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MedcoMining
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam
: 42
: ===eksplorasi mineral; jasa eksplorasi pertambangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

540 Etiket

: DID2021037356
: 04/06/2021 10:40:39
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

: Merek Kata
: KARUBAREL 3
: Suatu penamaan

Halaman 592 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih
: 30
: ===Kakao; coklat; kopi; madu; ragi; rempah-rempah; saus coklat; teh; topping coklat===
: DID2021037357
: 04/06/2021 10:44:54
:
: SEFRIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BULAK TENGAH VIII NO. 24 RT. 008 RW. 007. KEL. KLENDER - KEC. DUREN
SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARMAK DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ORANGE, PUTIH
: 18
: ===Ransel; Tas Kulit; tas dan dompet kulit; tas pinggang; tas sekolah; tas selempang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037358
: 04/06/2021 10:45:22
:
: Vinsen Martheo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batu Berlian No. 5 RT 005 RW 011 Kel. Kayu Putih, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PESONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam, putih
: 20
: ===kursi [kursi]; lemari; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037359
: 04/06/2021 10:48:50
:
: PT ASTERY GROSERI ROASTERI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tekukur, RT.4/RW.4, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57139, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Monalli
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 32
: ===Lemon (sirup); 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; jus blackcurrant (SIRUP); jus jeruk
nipis (sirup); konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman sirup buah dengan air;
orange squash (sirup); orgeat (sirup); 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 rasa

740

Halaman 593 dari 769

buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037360
: 04/06/2021 10:49:11
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Higihom+ Baby By Lemonilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; 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; Krim pencuci tangan; Krim tabir
surya; Minyak bayi; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih botol bayi; Pembersih serba guna; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian;
Sabun Cuci Piring; Sabun Tangan Cair; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; 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 cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
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 mencuci
pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda
untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan
untuk membersihkan, sediaan pembersih; Tissue basah; agen pembilas untuk cucian; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; cairan pembersih; cairan pencuci; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cuci buah dan sayuran; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci
piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen
rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga;
deterjen untuk penggunaan rumah tangga; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; losion untuk kulit; losion rambut; losion untuk tubuh; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak pinus untuk membersihkan lantai; pati cucian; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; 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 kamar mandi; pembersih oven; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembilas akhir cucian;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga;
produk sabun; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun mandi; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun-sabun; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan cucian dan pemutihan; 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 pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan perendaman cucian; sediaan untuk membersihkan dapur,
sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; senyawa penggosok lantai; shampo rambut; tabir surya; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; wewangian;
wewangian dan wangi-wangian; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===

Halaman 594 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037361
: 04/06/2021 10:49:22
:
: SURYADI SURYADHAMMA, STANLEY ANNJAYA

540 Etiket

: Jl. Parigata Gg. III/I, Lingkungan Perarudan Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kabupaten Badung, Bali, 80364
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GO TO MIE
: Go to Mie, merupakan pelesetan dari bahasa inggris yg berarti ^DATANGLAH PADA KU^ ( GO TO ME
)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 43, 30
: ===jasa restoran; kafe; menyediakan makanan dan minuman===
===Mie; Mie Keriting; Mie segar; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie instan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037362
: 04/06/2021 10:49:31
:
: 0WENA ARDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. MALAKA 1 RT. 009 RW. 012 KEL. ROROTAN, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLEAN LIVING.ID
: HIDUP BERSIH

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN BIRU TUA
: 37
: ===Jasa binatu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037364
: 04/06/2021 10:57:13
:
: PT Sarana Pembayaran Syariah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Hajadi Lantai 4. JL. PALMERAH UTARA No.46, , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sarana Pembayaran Syariah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau muda,Hijau lumut dan putih
: 42
: ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037365
: 04/06/2021 10:58:50
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, DKI Jakarta

Halaman 595 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 5
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037366
: 04/06/2021 11:01:22
:
: DARU PRASTIYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN JENU, RT 001 / RW 007, KEL/DESA GADU, KEC. SAMBONG, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PASAR BANGUNAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Kuning
: 35
: ===Supermarket bahan bangunan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037366
: 04/06/2021 11:01:23
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 3
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Bir; air mineral [minuman]; air soda; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat, sirup dan
bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021037367
: 04/06/2021 11:07:05
:
: CV. Delta Prima Distribusindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM PURI SURYA JAYA CLUSTER VALENCIA STRAIT BLOK FF NO 53
Kel.Gemurung Kec.Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Tjap Simbah

540 Etiket

Halaman 596 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037368
: 04/06/2021 11:07:21
:
: Fen Fen

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rusa Raya no 9a Pondok ranji ciputat timur tangsel, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Saffira
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bibit parfum; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk,
lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion menghapus make-up; Make up remover gel; Make
up remover krim; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pembersih
make-up; Pewarna dan cat rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; basis make-up dalam bentuk
pasta; cairan penghapus kutek; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; dasar untuk
parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; esensi mint [minyak esensial]; foundation;
foundation cair; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kosmetik dan make-up; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim foundation; kutek kuku; lipstik; 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 gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian];
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk
parfum dan aroma; mizu-oshiroi [foundation cair]; 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; pensil make-up; primer make-up; sachet parfum; sediaan make-up untuk wajah dan
tubuh; sediaan menghapus make-up; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037369
: 04/06/2021 11:07:31
:
: PT. JATISARI SRIREJEKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Jatisari - Cirebon Km.104 , Kp Sukamaju, Dusun II RT.001/004, Desa
Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang - Jawa Barat, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41374
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIGA BUNGA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau Tosca, Hitam, Hijau, Orange
: 22
: ===karung beras===

740

540 Etiket

Halaman 597 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037370
: 04/06/2021 11:14:13
:
: CV Narimaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Utama Blok A/36 RT 005 RW 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARIMAYA & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 9
: ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan
transaksi pembayaran; Kartu USB; Kartu elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran;
Kartu magnetik berkode; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin pembayaran; Mesin penghitung
elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik, peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi
bank; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa
kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan,
pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi
pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi;
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 yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Peranti lunak
aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi
kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi
dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara
elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara
elektronik; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan
pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk
menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; USB flash drive;
USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; agenda elektronik; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat pengolah data
dan komputer; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan
informasi basis data; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; 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
yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; flash drive
USB bergaya kartu kredit; kartu USB kosong; kartu hadiah yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis;
kartu identifikasi elektronik; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu
loyalitas yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu yang
dikodekan; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan
audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua
perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan
telekomunikasi dan Internet; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; mesin hitung;
mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia
transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); papan pengumuman elektronik; perangkat komputer untuk
mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon
seluler; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak
aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer berkenaan dengan
pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi
keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker
dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk
aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
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basis data; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi
bisnis bank; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; 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 memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk
menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui
sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat
elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak
dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran;
perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras
dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan
nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi
tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; program
komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer yang direkam; server internet; terminal aman untuk
transaksi elektronik; terminal pembayaran elektronik; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik;
voucher hadiah, disandikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037371
: 04/06/2021 11:15:13
:
: PT Bola Mata Indonesia, Leo Wenico

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pusat Grosir Senen Jaya Lantai 1 no A7/3 - Jl. Senen Raya no.135-137, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOURMALENS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah gradasi
: 9
:
===Bagian-bagian untuk kacamata; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk
kacamata hitam; Dudukan kacamata; Kacamata 3D; Kacamata Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep;
Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk
pengendara motor; Kantong kacamata; Kotak, tali dan rantai kacamata; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Wadah lensa kontak; aksesoris kacamata;
aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; alat pembersih lensa kontak; alat ukur lensa korektif;
bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian untuk kacamata; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung untuk kacamata;
bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak
yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai
kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan
plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan
kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai-bingkai kacamata matahari; casing dan kantong untuk menyimpan
kacamata dan kacamata hitam; dudukan lensa kamera; engsel untuk bingkai kacamata; filter lensa untuk kamera; frame untuk
kacamata dan pince-nez; jembatan untuk bingkai kacamata; kabel kacamata; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam;
kabel untuk kacamata hitam; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual,
augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa cembung;
kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan 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
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membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kantong kacamata; kasing untuk kacamata
anak; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung;
komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; kotak kacamata; kuil kacamata; lanyard untuk
memegang kacamata; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; 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 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 untuk astrofotografi;
lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk
memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk
teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; pelindung hidung untuk
kacamata; pemandangan lensa optik; pemasangan kacamata; pemegang kacamata; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video;
perisai kacamata; perisai samping untuk kacamata; pin untuk kacamata; pin untuk kacamata hitam; platelet untuk kacamata;
rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata
hitam; rantai untuk kacamata hitam; tali kacamata; tali pengikat kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali untuk kacamata
hitam; tas kacamata; tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip
hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; tujuan [lensa] [optik]; wadah untuk lensa kontak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037372
: 04/06/2021 11:17:07
:
: Alisjahbana Haliman

540 Etiket

: Jl. Jambu No. 18 RT. 005 RW. 002,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KARUBAREL 3
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 33
: ===Minuman beralkohol; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037373
: 04/06/2021 11:22:01
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OSHITERU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 29
: ===Jeli; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Sediaan buah-buahan; agar-agar siap saji; agaragar*; beri (buah), diolah; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai,
saus buah-buahan; makanan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah; sayuran olahan dan buah
olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037374
: 04/06/2021 11:23:44
:
: PT. BINTANG GLOBAL MAKMUR

Alamat Pemohon

: Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 Blok A No. 5, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI

740

540 Etiket

Halaman 600 dari 769

Jakarta, 14450
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HUSEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen
(attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang
untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk
bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu kulit; Tas Kulit;
Tas berpergian dari kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat;
tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk
membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet
saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas
besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas lipat berbahan kain; Tas pinggang; Tas selempang; Tas tangan kecil; Tas
tangan santai; dompet (barang kulit); dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet koin dari kulit; dompet kulit; dompet kulit [tas];
dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; kotak atau dompet kunci
[barang kulit]; kulit dan tas kulit imitasi; tas alat kulit, kosong; tas belanja kulit; tas bepergian dari kulit imitasi; tas dan dompet
kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kartu; tas kecil dari kulit; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper,
dan dompet; tas selempang; tas serut; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas, dari kulit, untuk kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037375
: 04/06/2021 11:24:07
:
: PT. DARIA KERTA PARAHYANGAN

540 Etiket

: JL. OTO ISKANDARDINATA NO. 392, RT. 001 RW. 001 KEL. NYENGSERET, KEC.
ASTANA ANYAR, Kota Bandung, Jawa Barat, 16810
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Krisna
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 32
: ===Air Alkaline; Air minum berhidrogen; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air oksigen; Jus buah atau sayuran; Jus
sayuran yang bernutrisi; Minuman (air dengan kandungan vitamin); 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; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman
sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral bersoda; air mineral
dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum suling; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk
membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; 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
tanpa-alkohol, selain pengganti susu; 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; sari buah tanpa alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam
persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup buah untuk membuat minuman; smoothie (sari sayuran); smoothies
[minuman buah-buahan non alkohol]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: D102021037376
: 04/06/2021 11:24:11
:

540 Etiket

Halaman 601 dari 769

730

Nama Pemohon

: PT. WBM INDO PET

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA MANUKAN WETAN 22 KEL. MANUKAN WETAN KEC. TANDES, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRUE TEST + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, BIRU, HITAM
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Makanan Hewan Peliharaan; [pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; makanan hewan;
makanan hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037377
: 04/06/2021 11:24:39
:
: NOFIA ARIANTO TANAKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. PERMATA REGENCY BLOK D NO 47 RT 011 RW 001 KEL. BALOI INDAH,
KEC. LUBUK BAJA KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU, Kota Batam, Kepulauan
Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: doup. + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas
: 30
: ===Biskuit selai kacang; Chocolate chip cookie; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue mentega Denmark; Kue yang dibubuhi
jahe dan gula; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Wafer (kue); biskuit gula; cookie bebas gluten; cookie berlapis
cokelat; kue almond; kue beras; kue coklat; kue gandum; kue kering kastengel; kue mentega; kue sereal; kue, biskuit, kue
kering; kukis (kue kering); spiced cookies (kue kering); wafer gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037378
: 04/06/2021 11:25:04
:
: Tianjin Fohoway Technology Development Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 16 Hongsheng Avenue, Huaming Subdistrict Dongli District, Tianjin, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FOHERB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3, 5, 25
: ===kit kosmetik; kosmetik; lipstik; make-up bedak; maskara; masker kecantikan; minyak esensial; parfum; pasta gigi;
penghilang noda; pensil alis; pensil kosmetik; pewarna untuk keperluan toilet; sabun batangan untuk toilet; sabun-sabun;
sampo; sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan pembersihan;
sediaan tabir surya; sediaan tata rias; susu pembersih untuk keperluan toilet===
===Obat pencuci darah; Pembalut wanita; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan; gas untuk
keperluan medis; kapas antiseptik; makanan untuk bayi; obat-obatan untuk keperluan manusia; pencucian hewan [insektisida];
plester mustard; popok untuk hewan peliharaan; sediaan chemico-farmasi; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan
mandi untuk keperluan medis; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan vitamin; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan untuk hewan; suplemen protein untuk hewan===
===Syal; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; celana dalam; girdle; kaos kaki panjang; pakaian; pakaian dalam; pakaian jadi;
sarung tangan [pakaian]===

740

540 Etiket

Halaman 602 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037379
: 04/06/2021 11:28:09
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Higihom+ Baby By Lemonilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan pembasmi kuman; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri;
Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi
pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian
antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Penghilang noda cucian
antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian
kamar mandi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); alkohol obat; antiseptik;
busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk
penggunaan rumah tangga; deterjen kuman; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna; kapas antiseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk
juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; losion untuk
keperluan farmasi; lotion obat; makanan untuk bayi; minyak obat; obat-obatan; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau pada kain; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; pewangi rumah tangga; plester; popok bayi; popok celana bayi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun tangan obat; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi; sediaan
netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; semprotan anti-cetakan untuk
desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu basah antibakteri; tisu disinfektan
sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037380
: 04/06/2021 11:31:41
:
: Arif Edison

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mall of Indonesia , Italian Walk Blok B-50, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INIAC
: Pusat Arbitrase International Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan merah ; hitam . merah menggunakan kode : ff4552, biru menggunakan kode : 005397
: 45
: ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa

740

penanganan perkara hukum; Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; jasa arbitrase; jasa arbitrasi, mediasi
dan penyelesaian sengketa; jasa hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi
hukum; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa pemesanan layanan hukum secara daring
(online); jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online);
jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui
situs web; jasa penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa
hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif; layanan konsultasi yang berkaitan dengan

Halaman 603 dari 769

hukum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037381
: 04/06/2021 11:33:57
:
: CV Narimaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Utama Blok A.36 RT. 005 RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARIMAYA & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan

740

manajemen usaha; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Jasa grosir online; Jasa jual beli melalui internet /
online; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pemesanan barang secara sambunglangsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa
penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa
penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang
mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang
secara sambung langsung (online); Jasa periklanan online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang
konsumen; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan

Halaman 604 dari 769

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 penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran
dengan kartu kredit.; Layanan ritel department store; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Order melalui online;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penyediaan laporan bisnis (komersial); 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.; Promosi barang dan jasa melalui jaringan
internet dan komunikasi; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet
atau katalog produk; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Ritel online; 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 urusan bisnis;
administrasi usaha; agen informasi komersial; belanja online; iklan; iklan online pada jaringan komputer; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacammacam 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 pembelanjaan melalui internet; 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 penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa toko serba
ada retail secara online; 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
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; 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 manajemen database; 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, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni,
penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas
pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman; 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; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat dicari dan
ditemukan melalui jaringan komputer global; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim garansi; layanan
basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; layanan berlangganan
ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis,
pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan
data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis;
layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis, yaitu, menyediakan
informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan
penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni,
pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari
perangkat lunak komputer; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui
Internet; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; menyediakan direktori informasi
komersial on-line di Internet; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan
komputer global; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; pencarian database melalui
komputer; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (ecommerce); pengumpulan informasi melalui database komputer; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; 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 penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui
internet; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar online;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyusunan laporan keuangan; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi
untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual
dan pembeli barang dan jasa; persiapan laporan bisnis; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan
pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi;
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sistemasi informasi ke dalam database komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037382
: 04/06/2021 11:35:00
:
: HENDRIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Alicante Blok A.2 No. 27, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEBO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, ungu, putih
: 5
: ===Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Formula obat herbal; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk
cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Krim obat herbal; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar rempah rempah (jamu); Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman pelangsing; Minuman stamina
yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan
sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Obat tradisional stamina pria; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Penyegar udara dan
penghilang bau di ruangan; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen
makanan diet; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; antioksidan [suplemen makanan];
deodoran toilet; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan
rumah tangga; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; enzim untuk suplemen diet; gel pembersih kulit antibakteri berbasis
alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; jamu tradisional; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamujamuan pelangsing tubuh; kapas antiseptik; kapas untuk keperluan medis; kapsul pelangsing; krim herbal untuk keperluan
medis; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion tangan antibakteri; minuman kesehatan yang mengandung ginseng;
minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi; obat dan salep herbal; obat-obatan herbal; obat-obatan
pelangsing tubuh; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik;
pengharum karpet; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; pewangi udara; pil antioksidan; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; pil pelangsing; ramuan jamu; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan;
sabun karbol; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sediaan antiseptik; sediaan pelangsing untuk tujuan medis;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen kalsium;
suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen vitalitas;
teh daun kelor (jamu); teh pelangsing untuk keperluan medis; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu
pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037383
: 04/06/2021 11:38:19
:
: PT Mahamusa Karya Nusa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln Taman Bungkul No 25 Darmo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MadrasahQu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda dan Kuning
: 42
: ===integrasi sistem dan jaringan komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu,
aplikasi perangkat lunak hosting lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037384
: 04/06/2021 11:43:54
:
: JACKY CAHYADI, IRMALIA SUTANTO

Alamat Pemohon

: PRAMBANAN RESIDENCE XI.6/BD-23, RT.001/RW.008, KEL. LIDAH KULON,

740

540 Etiket

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

KEC. LAKARSANTRI, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOYIPIPI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih
: 9
: ===Animasi yang dapat diunduh; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film kartun animasi; Video kartun yang dapat
diunduh; Video komik yang dapat diunduh; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik;
buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk
pendidikan anak yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat
diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar yang dapat diunduh; kartun animasi; perangkat
lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat
seluler; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat
seluler yang dapat diunduh; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; strip komik yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037385
: 04/06/2021 11:48:14
:
: Arif Solikhin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jangli Tlawah III no 42A, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50255
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NAFANT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, kuning, dan hitam
: 1
: ===pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J222021037386
: 04/06/2021 11:49:05
:
: Koperasi Jasa Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Sipil Circle Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Wijaya Kusuma No. 111, Kutu Dukuh, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati,, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIRCLE INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru tua, biru muda, hitam, putih
: 35
: ===Koperasi perdagangan; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037387
: 04/06/2021 11:49:09
:
: JUWANDI SANTOSO

540 Etiket

: Jl. Ir.H. Juanda 173 RT.004 RW.005, Jagalan, Jebres, Kota Surakarta - Jawa
Tengah , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57162
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WISMA DAUN + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Hitam
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa penginapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; kafe; layanan hotel, motel, dan rumah kos;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan rumah kos; layanan
untuk pemesanan kamar; memberikan informasi penginapan melalui Internet; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan penginapan; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyewaan
penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037388
: 04/06/2021 11:53:03
:
: SRI ATININGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. TK Banyusari Gg. XVI No. 9, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali , Kota Denpasar,
Bali
: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIRBITA CALYA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
: ===Ikat Kepala; Ikat pinggang; Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian renang; Sweater; Topi kupluk; atasan [pakaian]; bandana;
celana panjang; celana pendek; dasi; jaket [pakaian]; jas; kaos; kaos kaki; kemeja; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian];
pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit;
pakaian jadi; pakaian luar; pakaian mandi; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian
sutra; pakaian tenun; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wol; piyama; rok [pakaian bisnis]; rompi; sandal;
sarung tangan; sepatu; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; shift [pakaian]; sol untuk sepatu; syal; topi;
topi rajut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037389
: 04/06/2021 11:59:28
:
: Timotius Hian

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puri Gajah Timur No. 18, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOROTI
: DARI BAHASA JAWA , SOROTI YANG ARTINYA DISINARI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT TUA, COKLAT MUDA, MERAH TUA
: 30
: ===Baozi (roti isi); Bubuk untuk membuat roti; Campuran untuk roti; Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Hiasan roti
yang dapat dimakan; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Panettone (roti manis); Pizza (roti); 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; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan
puff pastry (roti); adonan roti; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; barbari [roti datar]; burger

740

540 Etiket

Halaman 608 dari 769

kedelai [roti sandwich]; campuran isian berbasis roti; 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; chapati [roti
tidak beragi]; focaccia [roti]; 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; matzo [roti tak beragi]; pandoro [roti ragi manis]; pane
carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); 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 bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju
dan telur; roti bir; 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 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
multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi;
roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sourdough (roti); stik roti; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti; tepung roti coklat;
tepung roti gandum; tepung roti putih===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037390
: 04/06/2021 11:59:32
:
: SRI ATININGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. TK Banyusari Gg. XVI No. 9, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali , Kota Denpasar,
Bali
: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
: Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIRBITA CALYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Eyeliner; Gel alis; Highlighter; Lip tint (pewarna bibir); Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang
lebih lama; Produk perawatan kulit; Sabun; air parfum; bedak; cat kuku; concealer [kosmetik]; concealer wajah; glitter untuk
keperluan kosmetik; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim pemutih kulit; parfum dalam bentuk gel;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi dalam bentuk krim
(Cream blush); sediaan untuk merawat tangan dan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037391
: 04/06/2021 12:01:23
:
: NICKO JEEP MANUFACTURE SDN. BHD.

540 Etiket

: Lot. 7042 Kawasan Industri Kecil, Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, Negeri
Sembilan, Malaysia
: Dony Fernando S.H., M.H.
: Pondok Ujung Pratama B-10, Jl. Raya Hankam, Ujung Aspal, Pondok Gede, Kota
Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAJOMBA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Produk gula-gula dan kembang gula; kopi; lolipop [gula-gula]; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk roti untuk
makanan; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037392
: 04/06/2021 12:06:40
:
: Sartika Deasy Anggraeni

540 Etiket

: Jl.Bhayangkara Blok B No,13 Aspol Polres Bontang Rt.011/00, Kelurahan Gunung
Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kota Bontang,
Kalimantan Timur, 75311
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Monika Glowskin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, pink, magenta, putih, hijau, salem
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Baby soaps; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias
wajah; Bedak padat untuk wajah; Bubuk sampo; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Dispenser pengharum ruangan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik);
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; 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 (tidak untuk penggunaan
medis); Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim rambut; Krim tabir surya; Krim
untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; 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; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipstik berbentuk pasta; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion
bernutrisi untuk wajah; 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 pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maker wajah
(Kosmetik); Maskara; Masker pelembab kulit; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah
yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar ruangan;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade bibir; Produk
kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit
dan badan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun penghilang bau badan; 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 untuk manikur kuku;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Sipat; Siwak; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu pembersih pradibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Warna
alis; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk
perawatan berbagai jenis kondisi kulit; alis palsu; alis palsu perekat diri; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak dengan warna yang lebih gelap
(Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); 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; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit;
butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan penghapus kutek; cat kuku gel; dandan; dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer);
decalcomanias untuk kuku; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; esens perawatan kulit non-medis;
face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; gel kecantikan; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel setelah dicukur; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk gigi; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; hidrator kulit; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
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kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; 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 bronzing kulit; krim creambath; 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 tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan
gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang;
krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim
wajah; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam
mulia; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit;
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 dan pelembab anti-penuaan;
lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan
permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk 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; 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; makeup 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; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker
kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; 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; mengklarifikasi tonik wajah; minyak aftersun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak mandi dan garam mandi; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak
rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; oil baths untuk perawatan rambut 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; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; patch jerawat kosmetik; pelembab antipenuaan; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan
dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan
pasta); pemutih ketiak; pemutih kuku; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; penetral bibir;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena
korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; pewangi
nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; pomades untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; 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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; ramuan mandi,
bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair untuk mandi; 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 mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki;
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; sachet parfum; sampo untuk bayi; scrub krim tubuh; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati
dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan penghapus noda; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan
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wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan phytocosmetic; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; 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; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; 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 tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo pH netral; shampoo
pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; strip napas menyegarkan; susu kecantikan;
susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; 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; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisyu bayi; toner kulit; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap;
ujung kuku buatan; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037393
: 04/06/2021 12:07:16
:
: NICKO JEEP MANUFACTURE SDN. BHD.

540 Etiket

: Lot. 7042 Kawasan Industri Kecil, Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, Negeri
Sembilan, Malaysia
: Dony Fernando S.H., M.H.
: Pondok Ujung Pratama B-10, Jl. Raya Hankam, Ujung Aspal, Pondok Gede, Kota
Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAJOMBA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Minuman isotonik; minuman berenergi; minuman tanpa-alkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037394
: 04/06/2021 12:08:40
:
: CV Narimaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Utama Blok A/36 RT 005 RW 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARIMAYA & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 36
: ===Administrasi urusan keuangan; Analisis keuangan; Jasa administrasi keuangan; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan
proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa pembayaran elektronik
yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan
transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar,
dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa
pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online
maupun offline; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan
kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek (sebagai alat pembayaran); 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 penagihan pembayaran;
Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memproses data
terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya; Menyediakan gateway pembayaran
dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan pemrosesan
pembayaran untuk pedagang; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan
komputer dan komunikasi; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan konsultasi,
layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan
garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi,

740

Halaman 612 dari 769

layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi,
Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana
asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi,
jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian,
klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan
asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; analisa keuangan; anjak piutang; jasa agen penagihan utang; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa keuangan; jasa keuangan yang berkaitan
dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa
pemindahan dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pengumpul pembayaran atas barang;
jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu,
jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran
tanpa uang tunai; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan keuangan yang
berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi
pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler;
layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran
tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan
pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan
pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan pembayaran; layanan
pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan
pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan urusan keuangan online; memberikan informasi keuangan;
memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan secara online; membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet;
memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan
nirkabel prabayar atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di
tempat di toko ritel; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan rabat di
perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan; pembiayaan pembelian; pembiayaan
pembelian konsumen; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek
elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi
pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi transfer bank; penagihan
pembayaran untuk barang dan jasa; penerbitan kartu diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kartu pembayaran elektronik
sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerimaan pembayaran tagihan; pengelolaan keuangan
pembayaran penggantian untuk orang lain; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; penyediaan informasi
mengenai pertukaran pembayaran dalam negeri; penyediaan jasa-jasa untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu pra
bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelenggaraan penagihan utang; transaksi menggunakan kartu kredit dan debit
dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran;
transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi; transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota
komunitas online melalui jaringan komputer global; urusan moneter===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021037395
: 04/06/2021 12:09:21
:
: MUHAMAD ASHIDIQI AULIA RAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP CIPARAY KALER RT 001 RW 008, KELURAHAN SUKAMANAH, KECAMATAN
CISAAT, KABUPATEN SUKABUMI, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43152
: Edi Sapto Priyono SH
: Puri Nirwana 2 Blok AA No 11 Jl. Apel 3 Rt 08 Rw 12 Harapanjaya

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 613 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MICROFISH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 28
: ===Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang pancing); Senar untuk
memancing; joran pancing dan perlatan pancing; kotak untuk umpan pancing; mata kail pancing; penggulung pancing; senar
untuk memancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037396
: 04/06/2021 12:20:54
:
: MUHAMAD ASHIDIQI AULIA RAHMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP CIKIRAY KALER RT 001 RW 008 KELURAHAN SUKAMANAH, KECAMATAN
CISAAT, KABUPATEN SUKABUMI, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43152
: Edi Sapto Priyono SH
: Puri Nirwana 2 Blok AA No 11 Jl. Apel 3 Rt 08 Rw 12 Harapanjaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MONSTERFISH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 28
: ===Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang pancing); Senar untuk
memancing; joran pancing dan perlatan pancing; kotak untuk umpan pancing; mata kail pancing; penggulung pancing; senar
untuk memancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037397
: 04/06/2021 12:23:32
:
: HERMANSYAH PUTRA

540 Etiket

: Kp. Sukabakti RT/RW, 001/015, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang ,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Emawati S.H., M.Hum.,
: Prima Paten Internasional Emawati & Associates Golden Boulevard Q-23 Jalan
Pahlawan Seribu, BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARI BUMI + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Putih
: 16
: ===Kantong plastik HD; kantong belanja dari plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik
untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk produk makanan; kertas pembungkus makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D302021037398
: 04/06/2021 12:26:38
:
: LYNDA KURNIYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Merbabu No. 02, Lingkungan Air Merapin, Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Kep. Bangka Belitung, 33215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEPINTU SEDULANG
: LOCAL FARMING : PERTANIAN LOKAL

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah Melambangkan keberuntungan
: 30

740

540 Etiket

Halaman 614 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bubuk untuk membuat roti; Es (air yang dibekukan); Es Konsumsi; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); bahan pengganti kopi; garam,
mustard; gula, madu, sirup; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; ragi; saos;
tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037400
: 04/06/2021 12:30:24
:
: PT. BERKAT BINTANG LANGIT

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: VO ARVAHUB GEDUNG ARVA LANTAI 3, JL. RP. SOEROSO NO. 40 BC,
KELURAHAN GONDANGDIA, KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Budiyanto S.H., M.H.,
: Jl. Danau lndah 2, Blok A2 No. 21, RT.005, RW.013 Kelurahan Sunter Jaya,
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKYSTAR CORPORATION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, biru, emas, hitam dan putih
: 36
: ===Agen asuransi; Asuransi rawat inap; Jasa agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi secara online; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa manajemen asuransi; Jasa
pembayaran dana pensiun; Jasa perbankan; Jasa reasuransi; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan
melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi tentang asuransi; administrasi asuransi; administrasi
klaim asuransi; asuransi biaya hukum; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi
kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kewajiban sipil; broker asuransi jiwa; hipotek, perbankan, manajemen
investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; informasi asuransi jiwa; investasi keuangan; jaminan asuransi profesional;
jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa aktuaria asuransi;
jasa asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi;
jasa asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa
asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi
mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan
kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa
asuransi transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi
yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit;
jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang
berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan
reasuransi; jasa kartu kredit; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi asuransi
transportasi; jasa manajemen kekayaan; jasa penjaminan asuransi; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa penyelesaian klaim
reasuransi; jasa pialang asuransi transportasi; jasa tabungan; jasa yang berkaitan dengan asuransi; konsultasi asuransi jiwa;
layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi telepon seluler; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan
reasuransi; manajemen keuangan klaim asuransi; pembiayaan premi asuransi; pemrosesan klaim asuransi; pengumpulan
premi asuransi; penjaminan asuransi kebakaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037401
: 04/06/2021 12:35:37
:
: PT. VIFA DIGITAL PRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PELITA RAYA BLOK A-22 NO.2, BALLA PARANG RAPPOCINI, KOTA
MAKASSAR, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PEEKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Oranye, Merah Muda
: 41
: ===Layanan fotografi===

740

540 Etiket

Halaman 615 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037402
: 04/06/2021 12:36:30
:
: TONY MULYAWAN

540 Etiket

: JL. BUANA BIRU BESAR II/46, KEL. KEMBANGAN UTARA, KEC. KEMBANGAN,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TWINREX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 17
: ===Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan
industri dan komersial; Resin termoplastik terproses (produk setengah jadi); bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam
manufaktur; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur;
film poliuretan untuk digunakan sebagai penghalang kelembaban; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai
bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lembaran plastik; lembaran plastik untuk digunakan
sebagai membran untuk keperluan kedap air; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam
manufaktur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037403
: 04/06/2021 12:36:44
:
: PT JINGDONG INDONESIA PERTAMA

540 Etiket

: Plaza Kuningan – Menara Utara lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C11-14, Karet
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Ajeng Yesie Triewanty
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TokoAja + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; penyediaan informasi bisnis melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037404
: 04/06/2021 12:36:59
:
: CV Narimaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Utama Blok A/36, RT 005 RW 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARIMAYA & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 38
: ===Jasa komunikasi informasi; Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan

740
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telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa pengiriman pesan; Jasa
pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa penyedia informasi petunjuk online yang menampilkan
hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke data jaringan online; Jasa penyiaran digital; Jasa telekomunikasi, yaitu
pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa transfer data; Jasa transfer
data digital; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Jasa-jasa pengalur jaringan
telekomunikasi, yaitu penyediaan sambungan telekomunikasi ke jaringan komputer global; Layanan Terpadu Layanan
Jaringan Digital [ISDN]; 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 telekomunikasi, yaitu,
menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway (gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan yang
memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; Menyediakan akses jaringan telekomunikasi untuk orang
lain; Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses
pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan data; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman
pesan elektronik; Penyedia informasi komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan 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 layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global;
Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global; internet dan jaringan nirkabel; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyediaan
koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang
pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet
dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan
sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat
komunikasi lainnya; jasa 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
penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi
dan 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 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, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui
komputer global dan jaringan komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas
virtual/maya; 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 berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten
audio antara pengguna internet; jasa/layanan telekomunikasi 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; kartu ucapan
daring [transmisi]; komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi dengan komputer;
komunikasi internet; komunikasi melalui jaringan komputer global atau internet; komunikasi melalui telepon; komunikasi
melalui terminal komputer; komunikasi melalui terminal komputer analog dan digital; komunikasi melalui terminal komputer,
dengan transmisi digital atau melalui satelit; komunikasi terminal komputer; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu
pengiriman suara, data, dan dokumen melalui jaringan telekomunikasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice
over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan penyedia akses internet; layanan penyiaran situs web; layanan
telekomunikasi multi-media; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang menyediakan
akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekonferensi; layanan
transmisi digital; memfasilitasi akses ke situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk
(login) universal; menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses ke chatroom online; menyediakan akses ke data
di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke
forum secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet,
kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan
platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan
komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya;
menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; 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 tautan komunikasi on-line yang mentransfer
pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu
kredit dan data pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman berita; pengiriman berita melalui
facsimile; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara online dan jasa retail umum; pengiriman pesan elektronik
melalui situs web; pengiriman pesan melalui situs web; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya;
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penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia
informasi mengenai telekomunikasi; penyediaan akses ke platform Internet seluler untuk platform business to business (B2B)
yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; penyediaan akses ke platform
Internet seluler untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
(retailers) dan produsen; penyediaan akses kepada platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; pos elektronik;
telekomunikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037405
: 04/06/2021 12:41:15
:
: PT JINGDONG INDONESIA PERTAMA

540 Etiket

: Plaza Kuningan – Menara Utara lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C11-14, Karet
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Ajeng Yesie Triewanty
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TokoAja + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 42
: ===Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs web untuk e-commerce; Penyedia jasa aplikasi (ASP),
yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Platform sebagai Layanan (PaaS); jasa hosting
situs web; jasa komputer dan pemrograman; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa pemeliharaan
perangkat lunak; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); layanan konsultasi dan nasehat teknologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J152021037406
: 04/06/2021 12:43:40
:
: Meyke Eedry

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Hertasning No. 100 Kel. Bonto Makkio Kec. Rappocini Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NASI KUNING AMBON NY. LIEM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, KUNING dan PUTIH
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; layanan kafetaria; layanan penyediaan minuman yang bisa
dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D302021037407
: 04/06/2021 12:45:11
:
: LYNDA KURNIYAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Merbabu No. 02, Lingkungan Air Merapin, Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Kep. Bangka Belitung, 33215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BETUAH
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Warna Merah, Kuning, Biru, Ungu dan Hijau melambangkan keanekaragaman atau kebersamaan dalam perbedaan

740
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037408
: 04/06/2021 12:51:34
:
: Syaiful Mustika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kel. Watuagung RT.02/RW.01, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alvin Toys
: Mainan Alvin
: 1. Warna Orange simbol kebahagiaan, kehangatan, kesuksesan, keseimbangan dan juga kekaguman 2. Warna Biru tua
simbol tanggung jawab, warna yang mendunia, dan kecanggihan 3. Warna merah simbol keberanian
: 28
: ===Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin;
balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan
papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi;
konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk
bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle;
sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat
bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di
atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Bubuk untuk membuat roti; Es Konsumsi; Es kristal; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; bubuk ragi;
garam, mustard; gula, madu, sirup; kembang gula; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; rempahrempah bubuk; saos; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi===

: JID2021037409
: 04/06/2021 12:59:11
:
: CV Narimaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Griya Utama Blok A/36 RT 005 RW 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARIMAYA & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis

740

berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan
pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video games; Desain sistem informasi
yang berkaitan dengan keuangan; Infrastruktur-sebagai-layanan dalam bentuk layanan dukungan teknis, yaitu layanan
manajemen infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk pemantauan, administrasi, dan manajemen TI sistem cloud
untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; Jasa dukungan komputer [pemrograman dan instalasi perangkat lunak,
perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa komputer, yaitu membuat lingkungan virtual online untuk uji coba virtual lensa kontak
dan pencitraan (makeover) virtual di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting,
mempertunjukkan, menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi,
menganalisis, melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual
yang tersedia di fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa
komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk
penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan
kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata,
kecantikan dan gaya (style); Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel,
termasuk telepon bergerak; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasajasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuaipermintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat
lunak, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan
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dan akses pelanggan, serta melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan
dan desain situs web untuk e-commerce; Layanan dukungan teknis yang tersedia online, melalui email dan melalui telepon;
Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi,
memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan
mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter,
menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan piranti lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud
hosting dan piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain untuk penggunaan pada manajemen
database; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang
menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui
dompet digital; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain;
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran
yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi,
ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel
dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan
dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer,
analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan
komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting
situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat
keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik,
membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk
mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan
garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi,
pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses
pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global,
layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk
digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima,
memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio,
video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online,
jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi
perdagangan secara elektronik; Penyewaan ruang memori pada server untuk hosting; Penyimpanan data online; aplikasi
perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; backup data jarak jauh; desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan
data besar; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; hosting perangkat lunak online yang
memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; 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 layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan
terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi
pengguna; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh
untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media
terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a
service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa/layanan platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan
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perdagangan elektronik (e-commerce); komputasi cloud dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen
database dan gudang data; konsultasi IT dalam bentuk konsultasi di bidang mobilitas IT dan layanan tempat kerja; konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; layanan komputer yang bersifat Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak
untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi
bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan
Internet of Things (IoT); layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan cloud computing umum dan swasta; layanan
komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti
lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi dan
pengembangan piranti lunak teknologi bisnis; layanan konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis;
layanan konsultasi komputer di bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan pemrograman komputer untuk pihak lain di
bidang manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data, gambar, dan data
elektronik lainnya; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; mengembangkan dan hosting server di
jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; menyediakan application
programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
menyediakan chatbots dan program percakapan otomatis lainnya; menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan situs web; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai
application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak
blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar (marketplace) virtual; menyediakan program
interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak
dapat diunduh untuk database dan manajemen database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data,
pengoperasian dan otomatisasi data center, integrasi aolikasi dan tabase, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan
reproduksi, serta utnuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang
data; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan,
dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah, mengunduh,
mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog
(blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment
about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan
media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa;
penyedia layanan aplikasi (ASP), 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); penyimpanan dokumen secara elektronik; penyimpanan elektronik
dari catatan medis; penyimpanan elektronik dari konten media hiburan; penyimpanan elektronik dari video digital;
penyimpanan elektronik dokumen dan email yang diarsipkan; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; penyimpanan
foto secara elektronik; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik;
penyimpanan video elektronik; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait
dengan aktivitas-aktivitas anak; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan meng-hosting situs
web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; 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 untuk mengautentikasi,
memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan
data perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction details),
dan mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); platform sebagai layanan
(PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API);
platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi,
mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data
perdagangan, bertukar rincian transaksi perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan secara keseluruhan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021037410
: 04/06/2021 13:01:40
:
: SOFY PURNAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. ALPI NO. 416 RT. 008 RW. 008 KEL. CIBUNTU -KEC. BANDUNG KULON,
Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: AFTERDARK DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 25
: ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana dalam; celana
jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang; celana pendek; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian jadi;
sandal; sarung tangan; sepatu; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037411
: 04/06/2021 13:03:07
:
: DESMOND HALIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN HIDUP BARU I NO. 25, KEC. PADEMANGAN - JAKARTA UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Herta Rosinta Simanjuntak S.H.
: Jl. Kembangan Utara No. 10, Rt. 02/02, Kembangan- Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIYOSHI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 30
: ===Beras; Kecap; Mie; Mie Korea; Mie jepang; Nasi Karage; Nasi Katsu; Nasi Yakiniku; Pasta; Sushi; campuran untuk
sediaan saus; es krim mochi; gyoza; hidangan pasta; kue tart; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar mie; minuman sediaan berbahan dasar kopi; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; pizza; rempah-rempah
bubuk; saus bumbu; saus daging; saus salad; sedap [bumbu]; sediaan minuman kopi; takoyaki; teh susu, berbahan dasar
tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung soba===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037412
: 04/06/2021 13:06:26
:
: HADI PRASETIO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wistrop Jalan Mahakam FO-26 Waru, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GIZELLA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Acar bawang merah; Acar buah dan sayuran; Mentega dari bawang putih; Olesan berbahan dasar bawang putih; acar;
acar bawang; acar lobak; acar pedas; asinan kubis; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan
sebagai sayuran; 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; daun bawang,
diolah; manisan jahe; pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; sayuran acar dalam cuka===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021037413
: 04/06/2021 13:09:50
:
: DAVID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TMN Apel VIII No. 95 RT/RW 010/003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: adova

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 3
: ===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 .; Esensi untuk keperluan kosmetik; Kondisioner; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit,
krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Losion dan serum; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim, minyak
dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh,
kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk
sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan aromaterapi; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi tanpa obat; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tonik rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037414
: 04/06/2021 13:14:27
:
: ENGKOS KOSWARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KMP. CIKADU RT. 002 RW. 003 KEL. SUKAMULYA - KEC. KUTAWARINGIN,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DABEDA DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam
: 25
: ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana dalam; celana
jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang; celana pendek; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian jadi;
sandal; sarung tangan; sepatu; topi===

740

Halaman 623 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037415
: 04/06/2021 13:20:40
:
: ANNISAA APRIANA BACHTIAR, WIDHIA SARI ARTAMANGGALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RASAMALA NO.17, RT.005/RW.005, CIHAPIT, BANDUNG WETAN, KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHERISH
: MENGHARGAI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===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); alas kaki; jaket [pakaian]; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037416
: 04/06/2021 13:24:56
:
: FOSHAN KUROKU ELECTRONICS CO.,LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.7 comprehensive building, Xiadong Sanzhou industrial zone, Guicheng Street,
Nanhai district, Foshan city, Guangdong province, China.
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hasatek
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 9
: ===baterai galvanik; baterai pengapian; baterai, listrik; headphone; layar proyeksi; pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pengisi daya baterai; peralatan proyeksi; proyektor; proyektor multimedia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037417
: 04/06/2021 13:27:33
:
: HENDRIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Alicante Blok A.2 No. 27, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEBOLINE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Putih, hitam

740

540 Etiket

Halaman 624 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Aftershave; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Dispenser pengharum ruangan;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Perlengkapan mandi; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan pembersih
pribadi; Sediaan penyegar udara; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Vitamin
rambut; bahan pewarna rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim
aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak
mengandung obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar nafas; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan
pengharum ruangan; sediaan perawatan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan;
sediaan untuk mengecat rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; serum kulit (kosmetik); shampo rambut; susu
pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian===
: D102021037418
: 04/06/2021 13:31:16
:
: PT. WBM INDO PET

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA MANUKAN WETAN 22 KEL. MANUKAN WETAN KEC. TANDES, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cattiee Cat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Makanan Hewan Peliharaan; [pasir sampah]
aromatik untuk hewan peliharaan; biskuit anjing; biskuit hewan; biskuit kucing; makanan hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037418
: 04/06/2021 13:31:16
:
: RIDWAN GUNAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APARTEMEN BONA VISTA TOWER 2 UNIT 2201 RT.10/06, LEBAK BULUS, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKURAMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU DAN KUNING
: 16
: ===Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; 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]===

740

Halaman 625 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037419
: 04/06/2021 13:34:55
:
: Teruna

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kubis No. 31 B, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Wajo Baru, Kec. Bontoala, Makassar.,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WARUNG BU ENAAAK SPESIALIS PENYET & COBEK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan
bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); jasa katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037420
: 04/06/2021 13:35:14
:
: FEISAL HAMKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Teuku Umar No.32 Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEMESTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu dan putih
: 37
: ===Pengembangan perumahan; 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)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037421
: 04/06/2021 13:36:26
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OSHIHIRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 29
: ===Jeli; Makanan penutup terbuat dari buah; Sediaan buah-buahan; agar-agar siap saji; agar-agar*; jeli buah; jeli siap saji; jeli
untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; makanan berbahan dasar buah; makanan penutup berbahan dasar
buah; makanan ringan berbahan dasar buah===

740

Halaman 626 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037422
: 04/06/2021 13:37:36
:
: Shanghai Toolway International Trading.,Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1014,10th Floor,Building 1,No.78 Taigu Road,China (Shanghai)Pilot Free
Trade Zone
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOOLWAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 7
: ===Alat dan mesin penjilid buku untuk keperluan industri; Besi bor (bagian mesin); Bor tangan listrik; Mesin cukur untuk
binatang; Mesin pencelupan warna (tekstil); Mesin pengukir; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; gunting,
listrik; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mesin pembuatan kertas; mesin untuk industri tekstil; obeng, listrik; pisau [bagian
dari mesin]; pisau, listrik; turbin hidrolik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037423
: 04/06/2021 13:38:45
:
: HANKA LA KOWINE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BUNGA KOLOSUA, NO.47, RT.004/RW.003, DESA KEMARAYA, KECAMATAN
KENDARI BARAT, KOTA KENDARI, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOORI DOG GROOMING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TULISAN PUTIH DENGAN LATAR HITAM
: 44
: ===Jasa perawatan hewan peliharaan; kecantikan untuk hewan; layanan mandi hewan peliharaan; layanan pejantan dan
pembiakan untuk hewan; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan;
memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan;
penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.; perawatan
hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037424
: 04/06/2021 13:42:09
:
: HENDRIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Alicante Blok A.2 No. 27, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEBORICH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, hitam
: 3
: ===Aftershave; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Dispenser pengharum ruangan;

740

Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Perlengkapan mandi; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan pembersih
pribadi; Sediaan penyegar udara; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Vitamin
rambut; bahan pewarna rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan

Halaman 627 dari 769

kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim
aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak
mengandung obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar nafas; perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan
pengharum ruangan; sediaan perawatan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan;
sediaan untuk mengecat rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; serum kulit (kosmetik); shampo rambut; susu
pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037425
: 04/06/2021 13:44:07
:
: LIDYA CHANDRA

540 Etiket

: GOLF LAKE RESIDENCES PINE HILLS I NO. 67, KEL. CENGKARENG TIMUR,
KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LICAN ABSORBENT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Hitam dan Putih
: 17
: ===Bahan penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; bantal penyerap minyak karena mengandung
tumpahan minyak; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; penyekat sambungan pipa; sealant
digunakan untuk kendaraan bermotor; senyawa perekat penyekat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037426
: 04/06/2021 13:44:09
:
: Ir Erwin Kurniadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. mimosa buncit indah 1 / 8 RT06 RW04 Kel. pejaten barat kec. pasar minggu
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Toko Rumah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, hitam, putih, abu, merah marun
: 19, 37, 42
: ===bahan bangunan beton; balok beton; batu bata beton; beton; beton siap pakai; dinding beton; dinding beton untuk
bangunan; elemen bangunan beton; lantai beton; lembaran beton; panel beton===
===Pengembangan perumahan; jasa kontraktor rumah; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan
perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; merenovasi
dan membangun rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan
peralatan rumah tangga; pembongkaran rumah dan bangunan; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung)===
===Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain rumah dan
pusat pengembangan; Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan
rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; disain
rumah; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi,
perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; perencanaan dan desain komunitas perumahan;
perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021037427
: 04/06/2021 13:44:56
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 628 dari 769

730

Nama Pemohon

: Rubby Subiyanto

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Barat VII No. 10 RT.012 RW.007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROOSYOFFICIAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet; Koper bagasi;
Ransel; Tas Boston; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas pinggang; Tas untuk
olahraga; Tempat kartu [dompet]; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet koin dari kulit; dompet kulit imitasi [tas];
dompet kunci dari kulit; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan;
kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kerangka tas tangan; koper
dokumen; koper kecil; koper kulit; kotak kulit; kotak kulit imitasi; kotak serat vulkanisir; kotak topi dari kulit imitasi; kulit
binatang; kulit bulu; kulit imitasi; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit sapi; ransel hiking; ransel pendaki gunung; ransel
untuk membawa bayi; tas *; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas barel; tas belanja beroda; tas belanja kulit;
tas dan dompet kulit; tas jinjing belanjaan; tas kecil dari kulit; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kerja; tas kulit
imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas pakaian untuk berpergian; tas pantai; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas tangan pria;
tas untuk bepergian; tas untuk membawa hewan; tas-tas kantor; tempat kartu bisnis (dompet); wadah pengemasan industri
dari kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J102021037428
: 04/06/2021 13:46:56
:
: PT. DIAZ INDO GROSIR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PUCANG ANOM TIMUR 2/44 RT 07 RW 01 KERTAJAYA, GUBENG, Kota
Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIAZ PET SHOP + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, BIRU MUDA, ABU-ABU MUDA,ABU-ABU TUA, MERAH, PUTIH, COKLAT
: 35
: ===Layanan toko ritel online; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk
hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel online;
layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk persiapan dokter
hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037429
: 04/06/2021 13:48:53
:
: PT GRAHA MITRA ASIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sovereign Plaza Lt. 5 Unit A Jl. TB Simatupang Kav. 36 RT. 002/002, Kel. Cilandak
Barat, Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Relife Asia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Hitam
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

740

Halaman 629 dari 769

Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan
Farmasi;===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037430
: 04/06/2021 13:49:31
:
: Shanghai Toolway International Trading.,Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1014,10th Floor,Building 1,No.78 Taigu Road,China (Shanghai)Pilot Free
Trade Zone
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOOLWAY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 8
: ===Alat pelubang; Besi ketam; Cakar paku (alat-alat tangan); Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Ketam; Kunci mur [alat
tangan]; Mata bor (bagian dari alat tangan); Pisau [perkakas tangan]; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Tang; alat
pemotong [alat-alat tangan]; alat potong berputar [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gunting*; obeng, non-listrik;
pinset; reamers; riveters [tangan alat]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037431
: 04/06/2021 13:50:30
:
: Rubby Subiyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Barat VII No. 10 RT.012 RW.007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROOSYOFFICIAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu
: 25
: ===Celana jeans; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian olahraga; Pakaian renang; Sepatu sekolah; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian depan kemeja; baju dalam; baju hangat; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer; celana dalam; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana
pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celemek [pakaian]; gamis; gaun ganti;
gaun untuk wanita; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket shell; jas hujan; kaos;
kaos kaki; kaus kaki yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja
untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian
jadi; pakaian kerja; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang
untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
piyama rajut; rok; rok pendek; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan pakaian; selempang untuk dipakai;
sepatu; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk wanita; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu slip-on; sepatu
untuk anak-anak; sepatu untuk pria; seragam olahraga; seragam sekolah; singlet; singlet olahraga; syal; syal dan jilbab; topi
kecil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037432
: 04/06/2021 13:50:56
:
: PT. LIPUTAN ENAM DOT COM

540 Etiket

: Gedung KLY Kapan Lagi Youniverse
Jl. RP. Soeroso No. 18 Rt. 009 Rw. 005,
Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 630 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOLA.NET
: BOLA.NET : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Oranye dan Abu-abu.
: 38
: ===Jasa penyiaran; Jasa telekomunikasi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; komunikasi melalui
jaringan komunikasi elektronik; layanan penyiaran situs web; layanan portal internet; menyediakan layanan chatroom online;
penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global;
penyiaran konten video dan audio melalui Internet; pos elektronik; transmisi data secara elektronik; transmisi informasi,
termasuk halaman web, program komputer dan data lainnya; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media
melalui jaringan komunikasi digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037433
: 04/06/2021 13:51:31
:
: ALBERTUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pudakpayung RT.008 RW.004, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50265
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORA MEN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; 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 creambath; Larutan pembersih muka; Lotion jerawat; Minyak bayi; Pensil untuk bibir; Perona Pipi; Perona
mata; Pewangi badan (kosmetik); Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun jerawat; Sabun untuk muka; Semprotan pelembab
wajah; Serum jerawat; Serum rambut; Toner; Vitamin rambut; bedak; bedak tabur; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik];
deodoran; foundation; gel penata alis; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; lipstik; lulur kosmetik; maskara;
masker kecantikan; masker rambut; masker tubuh; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak wangi; parfum; parfum dan cologne; pelembab bibir;
pelembab wajah; pembersih wajah; pencuci muka; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewarna
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); sabun deterjen; sabun mandi; sampo dan
kondisioner rambut; scrub wajah; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan pemutih kulit; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan penata rambut; semprotan
rambut; serum kecantikan; tonik rambut; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037434
: 04/06/2021 13:52:19
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NABAWI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa

740

Halaman 631 dari 769

cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman yang berbahan dasar susu; Produk Susu Bubuk;
Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal
dari susu kambing; bubuk susu; hasil produksi susu kambing; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buahbuahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu
dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi,
coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk
susu dalam bentuk bubuk; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; serbuk susu kambing; susu bubuk*; susu kambing;
susu kambing bubuk===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037435
: 04/06/2021 13:59:05
:
: SHERLLEY HUMBAYANA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TELUK GONG JL. B RT.011 RW.008, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE EDEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN HIJAU
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Restoran; Restoran vegetarian;
jasa restoran dan katering; kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; restoran yang menawarkan
layanan untuk dibawa pulang; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037436
: 04/06/2021 13:59:07
:
: Soex India Pvt. Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
: Annisa Am Badar S.H., LL.M.
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: al zahra and device
: al zahra merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih / Red and White.
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; cerutu; korek api; pengganti tembakau; rokok; rokok elektronik; tembakau; vaporiser
oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037437
: 04/06/2021 13:59:38
:
: PT. Bangun Usaha Mulia

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 6AC, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUM Depo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam dan Warna Kuning-Jingga
: 35
: ===jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk
industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan
sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk
keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk

740

Halaman 632 dari 769

bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi
buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar,
sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi
sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam
untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam
biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari
logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung,
patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang
dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali
untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin
penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai
pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan,
peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan,
gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku,
kikir kuku, perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa toko besi dan bahan bangunan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037438
: 04/06/2021 13:59:51
:
: PT. DHOLISTICCARE NIAGA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. A.H. NASUTION NO. 14, KEL. CIPADUNG KIDUL, KEC. CIBIRU, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40614
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OLFAMZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan emas
: 5
: ===MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Minyak Telon; losion untuk keperluan farmasi; lotion penghalang untuk perlindungan
dari minyak beracun dari tanaman beracun; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak
pijat obat; minyak terapi untuk kesehatan; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021037439
: 04/06/2021 14:00:14
:
: RUDYANTO TANDJAJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemuning No. 1 RT.008 RW.009 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOEYOE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 28
: ===sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021037440
: 04/06/2021 14:02:02
:
: RUSDI TIO

540 Etiket

: Jl. Kesturi No. 68 Lk.II, Kelurahan/Desa Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota
Binjai, Sumatera Utara, 20719
: 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

: Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: PUPO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Merah Muda, Merah, Kuning, Putih dan Hitam.
: 30
: ===Jagung bakar; Keripik Bawang; Kerupuk jagung; Kremes dari tepung; Meses cokelat; Mie; Mie Gomak; Pilus; biskuitbiskuit; bola keju gembung [camilan jagung]; cokelat batangan; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen
cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; kerupuk opak; kue bolu; kue mentega; kue pai; kue stik bawang; makanan
ringan berbahan dasar mie; makaroni; mie instan; mie kering; mie ramen; pasta cokelat; saos tomat; saus cabai; spaghetti;
wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037441
: 04/06/2021 14:02:46
:
: WIWIN SAPUTRI

540 Etiket

: DUSUN KALANGAN RT. 002 RW. 005 KEL. CANDIREJO KEC. LOCERET ,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64471
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WZ SKIN
: Secara konseptual, merek “WZ SKIN” memiliki makna yang merupakan representasi dari nama
Pemohon sendiri. Sehingga, untuk memudahkan klien dari Pemohon, maka dipergunakan nama merek
tersebut sebagai nama merek dagang.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, merah muda (pink)
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu
minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat
bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara
gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit
halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim 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 matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk tumit; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Losion dan
serum; Losion pelembab (kosmetik); 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); Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim
dan losion untuk kulit; 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); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak
wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat
kuku, penghapus cat kuku; 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; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
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minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; kosmetik
dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi
dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel
dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; 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 kulit; krim kulit tabir surya; krim malam; 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, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas;
krim penghalus kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang;
krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh kosmetik; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk 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 wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat
kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
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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 pelindung
matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih
untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; 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 diresapi dengan sediaan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037442
: 04/06/2021 14:05:04
:
: KEVIN LUKITO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapten Piere Tendean 16 RT/RW 001/008 Purwokerto Lor, Purwokerto Timur,
Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Naturalea, naturalee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat
: 3
: ===Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum
kecantikan (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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037443
: 04/06/2021 14:06:51
:
: PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: South Quarter Tower C Lt. 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Jakarta Selatan
12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FEBUCID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037444
: 04/06/2021 14:07:09
:
: NGK SPARK PLUG CO., LTD.

Alamat Pemohon

: 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525 Japan

740

540 Etiket

Halaman 636 dari 769

740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NGK Moto DX logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 7
: ===Kabel pengendali untuk mesin atau motor; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk
mesin pembakaran internal; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat;
perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat; perangkat pengapian untuk mesin pembakaran internal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021037445
: 04/06/2021 14:08:41
:
: RUDYANTO TANDJAJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemuning No. 1 RT.008 RW.009 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOEYOE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 12
: ===Rangka sepeda; Sadel sepeda; Velg untuk roda kendaraan; ban dalam; ban luar; pedal; rem sepeda; roda; sepeda;
sepeda roda tiga; stang mencengkeram untuk sepeda; stang ujung untuk sepeda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037446
: 04/06/2021 14:08:44
:
: ERIANTO BRATAKUSUMAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedongsari Timur 109 RT 005/RW 003, Rejomulyo, Semarang Timur, Kota
Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKMIE LEGEND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Putih, Merah, dan Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam
pangsit; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021037447
: 04/06/2021 14:09:11
:
: Marzuki Sumarlin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. H. Jahja Nuih No. 21 Pondok Cina
, Kota Depok, Jawa Barat, 16424
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Sugar kleren

540 Etiket

Halaman 637 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===baju; celana; jaket; jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037448
: 04/06/2021 14:13:56
:
: TIO, BUDI MULIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bekasi Timur V RT.010 RW.009, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur
– DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16968
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NALICHANT + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau muda, Hijau tua, Putih
: 3
: ===Sabun; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; aromatik [minyak esensial]; deodoran; krim kecantikan; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak lavender; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mawar; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma
ketika dipanaskan; parfum dan cologne; sabun kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; serum
kecantikan; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037449
: 04/06/2021 14:14:27
:
: Elanco US Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STAGE MANAGER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9, 44
: ===perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan
medis===
===memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037450
: 04/06/2021 14:15:28
:
: Siti Nurul Hikmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Aneka Elok Blok A2/16 Cakung Penggilingan Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wait n White
: Tunggu & Putih (Penyelesaian masalah Kulit & Kecantikan)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hijau dan hitam
: 3

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 638 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Gel jerawat (kosmetik); Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krem
Jerawat Non Medis; Krim bernutrisi; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion jerawat; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Perawatan anti-penuaan; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun jerawat; 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; 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); Serum untuk keperluan kosmetik; Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner anti-penuaan; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; krim anti penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik bernutrisi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah;
krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; losion pemutih kulit wajah; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit;
lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih
untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; 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; patch jerawat kosmetik; pelembab antipenuaan; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih selakangan; produk pemutih (kosmetik); sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk
keperluan domestik; sediaan pemutihan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; 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; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037451
: 04/06/2021 14:15:46
:
: Rudy Hermawan

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandengan Sel. 58-5, Rt. 004, Rw. 001, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 919
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 21
: ===Sabut pembersih dari stainless; Sikat Eyeliner; Sikat Maskara; Sikat gigi dan benang interdental; Sikat pembersih sedotan;
Sikat pemulas mata; Sikat perona pipi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; sabut gosok; sabut gosok
untuk keperluan rumah tangga; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat cuci; sikat cukur; sikat gigi yang
dioperasikan dengan baterai,; sikat kawat, bukan bagian dari mesin; sikat kuku; sikat rambut; sikat toilet; sikat toilet dan
wadahnya; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk lantai parket; sikat
untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk mengolesi daging; wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021037452
: 04/06/2021 14:16:20
:
: PT Setia Kawan Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Daan Mogot KM 10 No.46 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Racik Imun Booster

540 Etiket

Halaman 639 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan " Racik Imun Booster" warna merah keunguan (warna wine)
: 5
: ===Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu
tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu
putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; ekstrak
herbal obat; obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manis III No. 6 Kawasan Industri Manis Jatake, Kota Tangerang, Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CORNTOZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Keripik gadung; Keripik talas; keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik
ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037453
: 04/06/2021 14:17:18
:
: PT. PACIFIC FOOD INDONESIA

: JID2021037454
: 04/06/2021 14:18:30
:
: VITA VANIA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Setra Duta Hegar 51 Blok I 1 No. 18, Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong, Kab.
Bandung Barat., Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KREA GIFT STUDIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem dan hitam
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam
barang konsumen; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko ritel online;
Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko roti online; Toko yang menjual berbagai macam parcel;
jasa grosir untuk karya seni; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai
macam barang konsumen lainnya; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel online yang menampilkan
cokelat; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037455
: 04/06/2021 14:18:54
:
: PT WINGS SURYA

Alamat Pemohon

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175

540 Etiket

Halaman 640 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Apel
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Merah, Cokelat, Hitam, Putih
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037456
: 04/06/2021 14:19:58
:
: BOBBY CHANDRA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Niaga No. 94 RT 056 RW 012 Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat
, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, 79122
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMNI CAFE INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037457
: 04/06/2021 14:20:48
:
: Eko Tendra Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krendang Tengah, Rt. 015/Rw. 003, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROIN KID’S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hijau, Orange, Hitam & Putih
: 25

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 641 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Celana jeans; Pakaian dalam; Sweater; T-shirt lengan panjang; baju rajut (pakaian); bando [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket
denim; jilbab; kaos kaki; mantel; pakaian bayi [pakaian]; pakaian hamil; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sandal kulit; sepatu kulit; topi; topi rajut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037458
: 04/06/2021 14:21:58
:
: PT INSERA SENA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran, Lingkar Timur, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ePAC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 12
: ===Braket bawah sepeda; Headset (bagian sepeda); Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Modul pedal akselerator
untuk kendaraan darat; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Setang sepeda; ban sepeda; lipat sepeda listrik; pedal
sepeda; pelek sepeda; sepeda; stang batang untuk sepeda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037459
: 04/06/2021 14:23:06
:
: WENNY PURWAHARIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SUKARELA NO. 23 RT 002, RW 009, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B MAX
: Menjadi Maksimal

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Merah
: 7
: ===Besi bor (bagian mesin); Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik;
mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Bor batu [mesin];
Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Gerinda genggam, listrik; Lift rantai menjadi bagian dari mesin; Mekanisme
robotik [mesin] untuk pemuatan; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin bor
untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin cut off potong besi; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak
kunci pas, ratchet kunci pas listrik, kunci pas power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian
mesin], penggilingan alat [bagian mesin], palu [bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik,
alat pemotong selain yang dioperasikan dengan tangan; Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin las robotik;
Mesin pencelupan warna (tekstil); Mesin pengasah pisau; Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan
deburring bertenaga yang digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin pengirisan
cetakan; Mesin pengukir; Mesin percetakan pisau serut yang menggunakan listrik; Mesin potong dan finishing; Mesin untuk
pekerjaan tanah; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pisau potong listrik;
Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin]; Router robotik [alat-alat mesin]; Solder-solder besi listrik; alat pemotong (termasuk
pisau mekanis); alat pengiris sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat potong pada mesin bubut; alat potong untuk
digunakan dengan Mesin Perkakas; aliran proporsional katup menjadi bagian dari mesin; amplop mesin sortasi; aparat knalpot
untuk mesin pembakaran internal; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bangku melihat menjadi bagian dari mesin; bantalan
mesin; bantalan rol untuk mesin; batang mesin; besi bor (bagian mesin); biji ceri listrik menghapus mesin; camshafts mesin;
disk abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; drum [bagian mesin]; elektrik mesin mengasah bertenaga ski;
elektroda untuk mesin las; generator-generator nitrogen untuk solder-solder besi listrik; gergaji [mesin]; keran [Mesin
Perkakas]; keranjang perkakas untuk mesin pencuci piring; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan
darat; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk mesin; kopling untuk Mesin
Perkakas; lengan rocker untuk motor dan mesin; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata pisau; mata widia digunakan
dengan Mesin Perkakas; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan bahan makanan; mekanisme robot [mesin] untuk

740

Halaman 642 dari 769

pengolahan buah-buahan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sayuran; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan
sereal; membajak pisau untuk kendaraan; membentuk mesin untuk pengerjaan logam; mesin gergaji yang membuat
potongan pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin Potong Rumput; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan
membelah kayu untuk kayu bakar; mesin bordir; mesin cetak; mesin cetak rotary; mesin cuci listrik; mesin cuci listrik untuk
keperluan rumah tangga; mesin daging mengiris; mesin dan motor untuk model perahu; mesin dan motor untuk pesawat
model; mesin drop-penempaan; mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin embossing; mesin gerinda putar; mesin
gerinda tangan; mesin jahit; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit, listrik; mesin kayu listrik gergaji; mesin
mengiris makanan untuk penggunaan komersial; mesin pemadat tanah; mesin pembersih pasir; mesin pembuat sosis; mesin
pemotong busur listrik; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin penanam rotari
[mesin]; mesin pencampur karet; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu; mesin pengikat kulit;
mesin pengiris keju; mesin pengiris sayuran; mesin pengolah wafer semi konduktor; mesin pengumpul debu; mesin penyegel
untuk keperluan industri; mesin pisau penajaman; mesin potong, listrik; mesin press besi untuk pakaian; mesin roket, selain
untuk kendaraan darat; mesin sandblasting; mesin scutching untuk industri tekstil; mesin telur mengiris; mesin untuk aerostats;
mesin untuk kapal; mesin untuk kapal laut; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin, mesin perkakas, peralatan yang
dioperasikan daya; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin
dengan servo digital controller drive; motor mesin jahit; pembersih-pembersih untuk menyolder ujung-ujung besi; pemburu
[Mesin Perkakas]; pemotong benang milling [Mesin Perkakas]; penajam pisau, listrik; pencetakan mesin untuk digunakan
dengan keramik; pencetakan mesin untuk digunakan dengan tekstil; pencetakan rol untuk mesin; pengiris keju [mesin];
pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas
bagian-bagian/komponen-komponen elektronik; pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan
penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas listrik.; pengumpul skala untuk boiler mesin; penugal benih untuk mesin
pertanian; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; pisau [bagian dari
mesin]; pisau [bagian mesin]; pisau mesin penggiling; pisau pemotong sekam; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji
listrik; pisau untuk mesin memotong; pisau untuk mesin pemindah tanah; pisau untuk pengolah makanan listrik; pisau, listrik;
rantai roller menjadi bagian dari mesin; reaktor epitaxial untuk semikonduktor manufaktur mesin; roda abrasif untuk gerinda
yang dioperasikan dengan daya; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; rol untuk mesin cetak rotary; rol
untuk mesin pengolahan barley; router [Mesin Perkakas]; salad spinners [mesin dapur listrik]; scarifiers [mesin pemindah
bumi]; scroll saws [mesin]; servomotors untuk mesin jahit; sikat rotary untuk mesin; silinder mesin untuk kendaraan; solder
besi, dioperasikan dengan gas; solder besi, listrik; tiriskan auger, listrik; tiriskan salad [mesin dapur listrik]; trek karet menjadi
bagian dari mesin penggali; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap
di mesin pembuat jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap
di mesin pertambangan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap
pada mesin dan peralatan bongkar muat; trek karet untuk mesin pertambangan crawler===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037460
: 04/06/2021 14:26:52
:
: PT KEMENANGAN ANDALAN KERTAS

540 Etiket

: Kampung Poncol RT005/RW005, Kelurahan Babelankota - Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17610
: Erlin Hermawan SM
: Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kampung Kantong Kertas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT DAN HIJAU
: 16
: ===Kertas foto; Kertas serap minyak; kantong kertas; kantong kertas belanja; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga;
kartu-kartu terbuat dari kertas; kertas HVS; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas file; kertas fotokopi
tanpa karbon; kertas gambar; kertas kado; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas
koran; kertas majalah; kertas musik; kertas origami; kertas pembungkus; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus
makanan; kertas pencetak foto; kertas penyerap; kertas tempel; kertas tulis; kertas untuk memasak; kertas yang mengkilap
dan transparan; kertas yang sekali pakai; kertas-kertas kemasan; kotak hadiah dari kertas; label dari kertas; lem kertas; map
untuk kertas; plakat kertas atau karton; tas hadiah dari kertas; undangan cetak terbuat dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037461
: 04/06/2021 14:27:01
:
: Erene Gernaria Sihombing, S. Kom

540 Etiket

: Taman Wisma Asri, Jl. Manggis VII Blok C 8 No. 129, RT. 005 RW. 010,
Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Barat

Halaman 643 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERN SKIN GLOW + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning keemasan
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Krim rambut; Perona mata; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner
kuku; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; kuku palsu;
lipstik; maskara; masker perawatan rambut; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak rambut; pensil alis; pewarna
rambut; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; semprotan rambut; susu pembersih wajah; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037462
: 04/06/2021 14:27:18
:
: THONG SIEK GLOBAL PTE. LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 ENTERPRISE ROAD,
SINGAPORE 629813
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Karakter huruf China yu, yuan
: Karakter huruf China dibaca yu, yuan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 43, 29
: ===Jasa kedai kopi; Layanan kafe; jasa katering; jasa restoran; layanan bar; layanan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan restoran swalayan; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman===
===Produk ikan yang dibekukan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; bahan makanan berbahan dasar ikan;
bakso ikan; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; ikan, diawetkan; makanan yang disiapkan dari ikan;
produk ikan kaleng; produk ikan olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037463
: 04/06/2021 14:27:36
:
: CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 613 GT, 4th Floor Harbour Centre, George Town, Grand Cayman KY11107, Cayman Islands
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Zingala
: Zingala = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 36
: ===Pertukaran keuangan mata uang virtual; anjak piutang; jasa agen penagihan utang; jasa pinjaman [pembiayaan]; layanan
biro kredit; layanan konsultasi hutang; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembiayaan; organisasi pengumpulan moneter;
pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan sewa-beli; pinjaman angsuran; transfer elektronik mata uang virtual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037464
: 04/06/2021 14:29:27
:
: PT. KOOLSNAP MULTI RETAILINDO

Alamat Pemohon

: Jl.Agung Niaga V Blok G5 No.48 Rt.014 Rw.013, Sunter Agung, Tanjung Priok,

740

540 Etiket

Halaman 644 dari 769

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANEKAFOTO & SIMBOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, kuning, merah, orange.
: 35
: ===Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa,
asesori fotografi/videografi.; TOKO SERBA ADA; agen impor-ekspor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran;
jasa periklanan; jasa promosi dan pemasaran secara online; layanan penataan etalase untuk toko ritel; pemasaran; penataan
etalase toko; periklanan, pemasaran, riset pasar; toko; toko eceran; toko grosir; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021037465
: 04/06/2021 14:30:23
:
: ZULKIFLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. SULTAN HASANUDDIN RT/RW 002/001 KEL/DESA WALA KEC.
MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PRIMA TIGA MAWAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037466
: 04/06/2021 14:33:06
:
: THONG SIEK GLOBAL PTE. LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 ENTERPRISE ROAD,
SINGAPORE 629813
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FISHBALL STORY
: FISHBALL STORY : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 43, 29
: ===Jasa kedai kopi; Layanan kafe; jasa katering; jasa restoran; layanan bar; layanan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan restoran swalayan; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman===
===Produk ikan yang dibekukan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; bahan makanan berbahan dasar ikan;
bakso ikan; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; ikan, diawetkan; makanan yang disiapkan dari ikan;
produk ikan kaleng; produk ikan olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037467
: 04/06/2021 14:33:09
:
: CV. Sumber Alam

540 Etiket

: Jl. Raya Koba KM.13.5, Desa Cambai, Kec. Namang
, Kabupaten Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung, 33683

Halaman 645 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: O'Senangnya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
: 32
: ===air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; minuman buah dan jus buah; sirup dan sediaan lain untuk
membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037468
: 04/06/2021 14:34:34
:
: PT. RUSINDO PRIMA FOOD INDUSTRI

540 Etiket

: Pasar Vll Dusun ll, Kelurahan/Desa Tandam Hilir Satu, Kecamatan Hamparan Perak,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20374
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UTANO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Oranye, Coklat, Hitam, Abu-Abu dan Putih.
: 30
: ===Keripik Bawang; Kerupuk jagung; Kremes dari tepung; Meses cokelat; Mie Gomak; cokelat batangan; coklat; kerupuk
opak; kue stik bawang; makanan ringan berbahan dasar mie; mie kering; pasta cokelat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037469
: 04/06/2021 14:36:25
:
: PT Setia Kawan Abadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Daan Mogot KM 10 No.46 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V-Care
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan kata "V-Care" dengan warna silver gradasi
: 5
: ===Obat-obatan tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari HewanHewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon,
minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan
medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu
kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; ekstrak herbal obat; obat herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037470
: 04/06/2021 14:37:15
:
: JANUAR ASHARI

540 Etiket

: JL. SARIWATES INDAH V NO. 12, RT/RW. 006/013, KEL. ANTAPANI KIDUL, KEC.
ANTAPANI, Kota Bandung, Jawa Barat

Halaman 646 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KHLD. INSPIRING YOU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 25
: ===Baju koko; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Pria Jeans; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk
anak; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Rok dalam [pakaian
dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung batik; Sarung tangan tenun (pakaian); Songkok (Peci); Tali pinggang
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); atasan [pakaian]; baju batik; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi;
baju rajut (pakaian); ban pinggang (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu tiruan
[pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana boxer; celana dalam; celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana pakaian;
celana panjang; celana pendek; celana pendek denim; dalaman jilbab; dasi (pakaian); daster; gaun [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jeans biru; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos
oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kutang wanita; lapisan pakaian jadi; mantel [pakaian];
pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bersulam; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
untuk bayi; pakaian dansa; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian khas Jepang
Kimono; pakaian linen; pakaian pantai; pakaian pengantin; pakaian rajut; pakaian renang; pakaian santai; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok [pakaian
bisnis]; rompi; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal jepit;
sandal selop; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu hak tinggi; sepatu sandal; sol sandal; sol untuk
sepatu; syal dan jilbab; tali celana; teddies [pakaian dalam]; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037471
: 04/06/2021 14:37:34
:
: Harri Kusnandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krembangan Bhakti 6/3, RT 006 RW 002, Kelurahan Kemayoran, Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60176
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tepung Crepes Mall
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning, Biru, Merah, Ungu dan Coklat
: 30
: ===adonan untuk membuat crepes; tepung kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021037472
: 04/06/2021 14:37:41
:
: ACHMAD UBAIDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA DEANDLES B 115 RT 001 RW 009 DESA WADENG, KEC. SIDAYU,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GNF SP 36
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 1
: ===pupuk anorganik; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 647 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manis III No. 6 Kawasan Industri Manis Jatake, Kota Tangerang, Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CORNTOZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Berondong jagung; Keju gembung [camilan jagung]; Keripik camilan sereal; Kerupuk; Kerupuk jagung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; bola keju gembung [camilan jagung];
camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar
jagung; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; popcorn dan makanan ringan
berbahan dasar jagung; wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037473
: 04/06/2021 14:38:17
:
: PT. PACIFIC FOOD INDONESIA

: D102021037474
: 04/06/2021 14:38:58
:
: ACHMAD UBAIDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA DEANDLES B 115 RT 001 RW 009 DESA WADENG, KEC. SIDAYU,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GNF Mutiara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru
: 1
: ===pupuk anorganik; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAT/RM 01-02, 22/F, Bupa Centre, 141 Connaught Road West, Hong Kong
: Marolita Setiati
: PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DESTEN
: DESTEN = Merupakan bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9, 42
: ===Baterai; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Peralatan pengisi daya baterai; akumulator, listrik; alat pengisi daya; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; baterai lithium; baterai lithiumion; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; kotak distribusi [listrik]; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat
diisi ulang; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; sel
galvanik===
===Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; desain industri; melakukan studi proyek teknis; penelitian ilmiah;
penelitian teknologi; teknik===

740

: DID2021037475
: 04/06/2021 14:46:21
:
: DESTEN GROUP LIMITED

540 Etiket

Halaman 648 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037476
: 04/06/2021 14:46:44
:
: Yoshua Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Maja No.59A RT 006 RW 005, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11180
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZAYNA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 32, 30
: ===Bubuk untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Konsentrat untuk membuat minuman;
Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Sediaan untuk membuat minuman; Sirup konsentrat atau serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik,
isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; bubuk anggur merah untuk membuat
minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk
minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; jus kurma madu;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berbahan dasar buah; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman elektrolit isotonik
tanpa-karbonasi; minuman rasa buah; minuman ringan beraroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya
dengan vitamin; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===
===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Minuman berbahan dasar madu; Minuman serbuk daun kelor;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan
untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh serbuk daun kelor; bubuk madu mentah
kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk untuk membuat es krim; campuran kopi dan sawi putih;
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; cokelat yang mengandung susu; coklat instan; madu campuran; madu mentah [pemanis
alami]; madu untuk makanan dan minuman; mayones; mint untuk permen; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; pai daging; pemanis alami;
permen rasa mint; rempah-rempah bubuk; saus daging; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan
dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; teh hijau nanah mint; teh susu, berbahan dasar
tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #102-502, 26, WOLGOK-RO 14-GIL, SEONGBUK-GU, SEOUL, 02793
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FARMSTAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa grosir online; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen penjualan
yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan perantara bisnis; 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 eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan grosir untuk
perlengkapan mandi; layanan ritel online; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; perantara bisnis dan layanan konsultasi di
bidang penjualan produk===

740

: JID2021037477
: 04/06/2021 14:48:51
:
: KIM, MYUNG HYUN

540 Etiket

Halaman 649 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037478
: 04/06/2021 14:49:10
:
: CV SELAMAT DUNIA AKHIRAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Tarumanegara III gang U1 Nomor 18 RT 003, RW 006, Banyuanyar,
Banjarsari, Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57137
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KULONUWUN KOPI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Teknik menyeduh
dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037479
: 04/06/2021 14:50:52
:
: THONG SIEK GLOBAL PTE. LTD.

540 Etiket

: 1 ENTERPRISE ROAD,
SINGAPORE 629813
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China yu, yuan, Karakter huruf China shou gong zhi zuo, FISHBALL STORY + Lukisan
: Karakter huruf China dibaca yu, yuan : merupakan suatu penamaan.
Karakter huruf China dibaca shou gong zhi zuo : merupakan suatu penamaan.
FISHBALL STORY : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 43, 29
: ===Jasa kedai kopi; Layanan kafe; jasa katering; jasa restoran; layanan bar; layanan bistro; layanan kafetaria; layanan kantin;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan restoran swalayan; menyediakan makanan dan minuman sebagai
bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan minuman===
===Produk ikan yang dibekukan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; bahan makanan berbahan dasar ikan;
bakso ikan; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; ikan, diawetkan; makanan yang disiapkan dari ikan;
produk ikan kaleng; produk ikan olahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037480
: 04/06/2021 14:51:03
:
: PT. Optindo Suryatama

540 Etiket

: Jl. Ir. H. Juanda III No. 10 B,
Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir,
Jakarta Pusat 10120, DKI Jakarta, 10120
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OXI – FIVE with UV BLOCKER
: Suatu penamaan

591

Uraian Warna

: Ungu, merah, hijau, oranye, kuning, biru, putih

Halaman 650 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 9
: ===frame untuk kacamata dan pince-nez; kacamata; lensa kacamata; lensa optik; optik; softlens; tali pengikat kacamata;
tempat untuk kacamata===
: DID2021037481
: 04/06/2021 14:51:43
:
: Darmawansyah Datu, ST, MM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl HM Tohir Gg Bacang No.53 002/001 Pondok Cina , Kota Depok, Jawa Barat,
16421
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAW Entertainment
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Dan Putin
: 9
: ===Konten audio, video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang
menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita,
konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; konten media===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021037481
: 04/06/2021 14:51:43
:
: DWI HARJA RIYAL SAPUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sumberrejo RT.002 RW.004 Ds.Kel.Kintelan Kec. Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MACROZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 25
: ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,
alas kaki, topi, dan tutup kepala; T-shirt; alas kaki; jaket; kaos t shirt; sandal; sepatu; sepatu kerja; sepatu olahraga; sepatu
sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: #102-502, 26, WOLGOK-RO 14-GIL, SEONGBUK-GU, SEOUL, 02793
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DERMACUBE BY FARMSTAY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Krim mata; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; deterjen; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; kosmetik; lipstik; make-up dasar bedak; minyak esensial; parfum; peralatan mandi tanpa obat; perekat untuk
keperluan kosmetik; sabun untuk penggunaan pribadi; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan pemolesan; shampo rambut===

740

: DID2021037482
: 04/06/2021 14:52:49
:
: KIM, MYUNG HYUN

540 Etiket

Halaman 651 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037483
: 04/06/2021 14:53:46
:
: Eko Tendra Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krendang Tengah, Rt. 015/Rw. 003, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROIN KID’S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hijau, Orange, Hitam & Putih
: 35
: ===Jasa toko; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Toko yang menjual pakaian; agen impor-ekspor; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa penjualan secara online; perdagangan online; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037484
: 04/06/2021 14:55:28
:
: Abdulrahim Naqib Ahmad

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apartemen Mediterania Lagoon Residence Tower B Lt. 16 W, Kemayoran
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALJAWDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Emas
: 29
: ===Kenari (kacang), diolah; Kurma; almond (kacang), diolah; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kismis; minyak kelapa
untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; minyak zaitun murni; pistachio (kacang-kacangan), diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021037485
: 04/06/2021 14:56:28
:
: KUSHENDRIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSB Delta Tiara No.103 RT.021 RW007 Ds.Kel.Ngingas Kec.Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CIPMATREAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pupuk Kompos; Pupuk organik
hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Suplemen pupuk; pupuk;
pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk fosfat; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk majemuk; pupuk multi-nutrisi;
pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan
pot tanah; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; sediaan pupuk===

740

Halaman 652 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manis III No. 6 Kawasan Industri Manis Jatake, Kota Tangerang, Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SMAX CORNTOZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Keripik gadung; Keripik talas; keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik
ubi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037486
: 04/06/2021 15:00:55
:
: PT. PACIFIC FOOD INDONESIA

: D102021037487
: 04/06/2021 15:01:43
:
: KUSHENDRIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSB Delta Tiara No.103 RT.021 RW007 Ds.Kel.Ngingas Kec.Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CaBCuS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pupuk Kompos; Pupuk
hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;
Suplemen pupuk; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk fosfat; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk
kompleks; pupuk majemuk; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen);
pupuk superfosfat; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya
pertanian; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; sediaan pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037488
: 04/06/2021 15:04:03
:
: MAKMUR ROESLI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAMBOYAN GOLF RAYA NO. 27 BGM PIK, RT.002 RW.006, KEL. KAMAL
MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
: Turman M. Panggabean S.H., M.H.
: Ruko Cempaka Mas Blok B No. 24 Jalan Letjend. Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rempah Sunda dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, ORANYE, COKLAT dan PUTIH.
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kedai; Kedai kopi; Kedai ramen; Kopi ( Kafe ); Layanan kedai mie

740

ayam pangsit; Pondok penyediaan makanan sate; Sediaan-sediaan makanan; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); Warung penyediaan makanan sate; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kedai roti dan

Halaman 653 dari 769

kue (bakeries); layanan kafe dan restoran; layanan restoran ramen; melayani makanan dan minuman; menyediakan makanan
dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; penyediaan makanan yang dibawa pulang
dan layanan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);
warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037489
: 04/06/2021 15:04:07
:
: AHMAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEMBANG INDAH BLOK G-5/8 PURI INDAH RT. 007 RW. 006 KEL.
KEMBANGAN SELATAN - KEC. KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARUNIA MEDIKA DAN LUKISAN.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, hijau muda, hijau tua, dasar putih
: 44
: ===Apotek; Pusat kesehatan; Rumah sakit; jasa klinik; konsultasi farmasi; layanan klinik medis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan kesehatan; layanan rumah sakit; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037490
: 04/06/2021 15:07:35
:
: PT. PRATAPA NIRMALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RADEN SALEH RAYA NO. 4, JAKARTA PUSAT 10330, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330
: Isnaini S.H.,
: Gedung Panti Trisula Perwari Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BE.LIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan tanpa resep untuk
manusia; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk sendi
dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C;
Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; farmasi;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan
farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk suplemen
kesehatan; suplemen bernutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen herbal; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan;
suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan
vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; vitamin dan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021037491
: 04/06/2021 15:09:45
:
: SYUKRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL BUMI RAYA RT 007/04 NO 43 DUREN SAWIT 13440, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13440
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REINES Outdoor Explorer
:

540 Etiket

Halaman 654 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: biru, abu-abu, merah
: 18
: ===Pegangan tas; Ransel; Tas pinggang; dompet genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin kecil; dompet
saku; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; gendongan untuk menggendong bayi; kantong alat dijual kosong; koper;
koper [bagasi]; koper berpergian; koper dan tas jinjing; koper kecil; penutup kain untuk tas travel; ransel; ransel di kastor;
ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel sekolah; sarung bepergian dari kulit; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tas; tas
(trunk) bepergian; tas alat dijual kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan
oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas berburu
olahragawan; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas gimnastik; tas haversack; tas
hiking; tas jinjing belanjaan; tas kecil untuk pria; tas olahraga; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas
pinggang; tas pullman; tas pundak; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas spons; tas
suvenir; tas tangan; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel
terbuat dari bahan plastik; tas wanita; tongkat hiking===
: JID2021037492
: 04/06/2021 15:09:52
:
: PT. OMEGA INVESTAMA INDONESIA

540 Etiket

: Jl. Batu Ceper Raya No. 73 B,
Kebon Kelapa, Gambir,
Jakarta Pusat 10120, DKI Jakarta, 10120
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MATAKAMU
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata
hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk
kacamata dan barang optik; Jasa 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, talitali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; 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; Toko Optik; layanan ritel untuk kacamata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manis III No. 6 Kawasan Industri Manis Jatake, Kota Tangerang, Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SMAX CORNTOZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Berondong jagung; Keju gembung [camilan jagung]; Keripik camilan sereal; Kerupuk; Kerupuk jagung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; bola keju gembung [camilan jagung];
camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar
jagung; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; popcorn dan makanan ringan
berbahan dasar jagung; wafer===

: DID2021037493
: 04/06/2021 15:13:30
:
: PT. PACIFIC FOOD INDONESIA

540 Etiket

Halaman 655 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037495
: 04/06/2021 15:17:09
:
: PT Setia Kawan Abadi

540 Etiket

: Jl. Daan Mogot KM 10 No.46 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710
:
:

: Merek Kata
: C-KWAT
: Tidak Ada Terjemahan
: Huruf tulisan "C-KWAT" tulisan berwarna kuning dengan garis tegas berwarna ungu dan Huruf Tulisan "C-KWAT" tulisan
berwarna kuning dengan garis tegas berwarna orange
: 5
: ===Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; makanan/minuman
suplemen kesehatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan; suplemen
makanan kesehatan===
: DID2021037496
: 04/06/2021 15:17:14
:
: PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PINDO Copy Paper
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hijau muda, dan Putih
: 16
: ===Barang terbuat dari kertas; Kertas; Kertas India; Kertas Jepang; 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 debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan
Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Label kertas; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis
ujung pada permukaan atau sudut; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas untuk memasak; Map
Kertas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; barang-barang dari kertas; folder kertas; gulungan kertas toilet; gulungan
kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; kasa-gami [kertas diminyaki untuk
payung kertas]; kemasan wadah kertas; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; 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 dyesublimation; kertas cetak laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan
karton; kertas daur ulang; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; 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 lilin; kertas
isap; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon; kertas
karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan
barang; kertas kartu 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 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 pemeriksaan; kertas pencetak foto; kertas pengisi; kertas
penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas perak; kertas plastik; 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 seni; kertas sensitif panas; kertas
serat; kertas serat kayu; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tahan air; kertas tahan
asam; kertas tahan panas; kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal
industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; 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 perjalanan; kertas untuk
digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas

740

Halaman 656 dari 769

untuk memasak; 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 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; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; label kertas atau karton; lembaran
kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat;
notebook kertas; notebook kertas kosong; sampul dokumen dari kertas; sampul laporan kertas; tatakan gelas dari kertas;
tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; transfer kertas dengan setrika===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037497
: 04/06/2021 15:19:00
:
: PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Impressions Pindo 2000
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru tua, Biru Muda, Emas, dan Putih
: 16
: ===Barang terbuat dari kertas; Kertas; Kertas India; Kertas Jepang; 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 debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan
Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Label kertas; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis
ujung pada permukaan atau sudut; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas untuk memasak; Map
Kertas; amplop kertas untuk kemasan; barang-barang dari kertas; folder kertas; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk
mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung
kertas]; kemasan wadah kertas; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; 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 daur
ulang; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; 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 lilin; kertas isap;
kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon; kertas karton;
kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang;
kertas kartu 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 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 pemeriksaan; kertas pencetak foto; kertas pengisi; kertas
penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; 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 seni; kertas sensitif
panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tahan air;
kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan;
kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; 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 perjalanan; kertas
untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat;
kertas untuk memasak; 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 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; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; label kertas atau karton;
lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk
mencatat; notebook kertas; notebook kertas kosong; sampul dokumen dari kertas; sampul laporan kertas; tatakan gelas dari
kertas; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; transfer kertas dengan setrika===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037499
: 04/06/2021 15:21:00
:
: HUSIN ISNA

540 Etiket

: JL. PABUARAN NO.16, KEL. NYOMPLONG KEC. WARUDOYONG, Kota Sukabumi,
Jawa Barat

Halaman 657 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: R. KIKI CYCLAMATE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 1
: ===Pemanis buatan; pemanis buatan (produk kimia); pemanis buatan untuk minuman; sakarin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037500
: 04/06/2021 15:21:11
:
: PT. MAGAU JAYA DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PENGAYOMAN KOMPLEKS AKIK HIJAU BLOK F No. 2 KEL. MASALE, KEC.
PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR PROP. SULAWESI SELATAN, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIMBINGAN BELAJAR CPNSONLINE.ID + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Biru, Putih, Abu-abu
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program
konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037501
: 04/06/2021 15:21:48
:
: PT. PRATAPA NIRMALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN RADEN SALEH RAYA NO. 4, JAKARTA PUSAT 10330, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330
: Isnaini S.H.,
: Gedung Panti Trisula Perwari Jalan Menteng Raya No 35

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BE.LIVING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan tanpa resep untuk
manusia; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk sendi
dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C;
Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; farmasi;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan
farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk suplemen
kesehatan; suplemen bernutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen herbal; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan;
suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan kesehatan; suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan
vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; vitamin dan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037502
: 04/06/2021 15:22:27
:
: DESTEN GROUP LIMITED

Alamat Pemohon

: FLAT/RM 01-02, 22/F, Bupa Centre, 141 Connaught Road West, Hong Kong

740

540 Etiket

Halaman 658 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DESTEN
: DESTEN = Merupakan bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9, 42
: ===Baterai; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Peralatan pengisi daya baterai; akumulator, listrik; alat pengisi daya; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; baterai lithium; baterai lithiumion; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; kotak distribusi [listrik]; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat
diisi ulang; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; sel
galvanik===
===Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; desain industri; melakukan studi proyek teknis; penelitian ilmiah;
penelitian teknologi; teknik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037503
: 04/06/2021 15:22:30
:
: ANDI ACHMAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOKANANDI RT. 004 RW. 004 KEL. SOKANANDI - KEC. BANJARNEGARA,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOKONI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 32
: ===Limun; Minuman jus buah; Sari buah; jus; minuman ringan; orange squash (sirup); sirup untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037504
: 04/06/2021 15:26:09
:
: ANDI ACHMAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOKANANDI RT. 004 RW. 004 KEL. SOKANANDI - KEC. BANJARNEGARA,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOKONI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 43
: ===Kafe kopi; Kedai kopi; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; kafe; kedai teh; layanan kedai minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037505
: 04/06/2021 15:28:41
:
: PT Artha Envirotama

540 Etiket

: Jl. Talaud no 7AB, Cideng, Jakarta 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10150

Halaman 659 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WATERMAXX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih
: 37, 11
: ===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===
===filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; perlengkapan instalasi filter air minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037506
: 04/06/2021 15:30:25
:
: KENNARDI WIBISONO

540 Etiket

: Jl. Tilak No. 43-F-77 Medan RT. 000/RW. 000, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: coconi baby
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga
: 10
: ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksaan darah; Alat test
untuk jantung bayi; Alat untuk pernafasan buatan; Botol susu dengan sendok integral; Celemek medis untuk kedokteran gigi;
Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya;
Instrumen terapi panas; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong
Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan
(Parenteral Nutrition); Klip pengaman untuk dot bayi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang;
Masker medis; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah untuk penggunaan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat
untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Penghangat tubuh
bayi; Penjepit untuk dot bayi; 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 perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pijat; Perangkat
Pelindung Mata; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakasperkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI);
Pompa makan enteral (feeding pump); Respirator untuk pemberian nafas buatan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis;
Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); alat bantu dengar analog; alat pelindung
diri untuk keperluan medis; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat terapi udara panas; alat terapi untuk
anak autis; aparat akupunktur; aparat gigi; aparatur kontrasepsi; aparatur ortopedi tulang belakang; aparatur transfusi darah;
aparatur vaksinasi otomatis; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus untuk darah taking; aparatus
untuk pengobatan jerawat; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps;
berpakaian forsep untuk tujuan bedah; bola pijat; botol bayi; botol susu; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana
kompresi; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi; gelang untuk digigit bayi yang sedang
pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; inkubator untuk bayi; jarum suntik untuk injeksi; kasur
angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kawat gigi; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; kontainer terutama
disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; makan katup botol; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker oksigen
untuk keperluan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah;
masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker 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; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus
untuk Meletakkan Bayi); minum cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; pakaian dimakan; pakaian
kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; panas lampu untuk tujuan medis; pelindung gigi untuk
tujuan gigi; pemijat karet untuk bayi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi; penghangat bayi untuk
penggunaan medis; penjepit untuk botol bayi; peralatan olahraga untuk tujuan terapi fisik; pijat aparat genggam; pil distributor
dan organizer kotak untuk tujuan medis; puting susu / pentil untuk botol bayi; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker;
sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; tabung dan peralatan medis untuk
pemberian makanan [alat medis]; tabung untuk makanan enteral; termometer untuk anak-anak; vaporizers untuk pengobatan

Halaman 660 dari 769

kondisi pernafasan atas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037507
: 04/06/2021 15:30:29
:
: EMIL FERDINAND THEODORE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surya Widuri 4 No.25 Sunrise Garden, RT.017 RW.001, Kel. Kedoya Selatan,
Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OGIMA + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah Muda, Putih
: 3
: ===Gel pelangsing (kosmetik); Krim pelindung sinar UV; Krim wajah dan kulit; Losion pelindung sinar UV; Pembersih makeup; Produk perawatan rambut; Sabun jerawat; Serum Mata (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum rambut; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; body butter untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
losion untuk tubuh; masker tubuh; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; minyak esensial aromatik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pelembab tubuh; sabun mandi cair; sediaan kosmetik anti-penuaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037508
: 04/06/2021 15:34:36
:
: PT. MAGAU JAYA DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PENGAYOMAN KOMPLEKS AKIK HIJAU BLOK F No. 2 KEL. MASALE, KEC.
PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR PROP. SULAWESI SELATAN, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MG MAGAU GROUP + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Hijau, Putih
: 35
: ===Jasa perdagangan; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat
dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah
untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya;
perdagangan barang; perdagangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037509
: 04/06/2021 15:34:52
:
: Taufan Sebastian Suharsono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 7 LAKES
: 7 Lakes : Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 34
: ===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

740

Halaman 661 dari 769

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===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021037509
: 04/06/2021 15:34:52
:
: PT. BERKAH SELERA NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sukoharjo, No. 1A, Sanggrahan, RT. 001, RW. 008, Condongcatur, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55283
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAMIKANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok;
Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus
jahe; Eisbock (bir); Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus buah-buahan
bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; Lemon (sirup);
Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail
tidak beralkohol; 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; air aerasi dengan aroma jus buahbuahan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dan air soda dan minuman tidak
beralkohol lainnya; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; alcopop berbahan dasar bir; ale ragi untuk membuat
bir; anggur barley [bir]; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir
dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; 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 ragi; bir ragi untuk membuat bir; 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]; chicha de
jora [bir jagung]; craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; esens hop
(tanaman) untuk membuat bir; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus blackcurrant (SIRUP); jus jeruk nipis
(sirup); keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir);
koktail berbahan dasar bir; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; lager (Bir); maibock
(Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar bir; minuman mineral tidak
beralkohol dan glukosa tambahan; minuman sirup buah dengan air; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah,
minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; orange squash (sirup); orgeat (sirup);
pale ale (Bir); pembuat bir untuk pembuatan bir; persiapan untuk membuat bir; porter [bir]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi
beras); shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan
tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup 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 rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup
untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; stout (sejnis bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021037510
: 04/06/2021 15:36:31
:
: NG.KET BAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DR. SUSILO IIF NO.18, GROGOL KEC.GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA
BARAT, INDONESIA 11450, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450
: Ngarudy Hariman S.H., M.H
: Tempo Scan Tower 32rd Floor Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUTEKI
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 662 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037511
: 04/06/2021 15:40:25
:
: Lucky Feminine

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Setia 2, No. 59, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Lukisan
: circle.in
: CIRCLE.IN mengartikan seluruh produk yang kami hasilkan dapat diterima oleh kalangan berbagai
lapisan, dan siap menerima masukan dan saran dari siapapun
: Warna biru tua mengibaratkan kematangan dalam berbisnis, dan warna orange muda sebagai produk yang dapat diterima
oleh seluruh segementasi pasar
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; baju untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037512
: 04/06/2021 15:41:45
:
: ANI OKTAVIANI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK BATU MAS C. 12. A RT.004 RW. 008, Kota Bandung, Jawa Barat, 40255
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SANDALKAKIKU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Motif Batik dan seluruh tulisan menggunakan warna : GOLD
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga.; Sandal Gunung; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu sekolah; alas kaki; alas kaki bayi; alas
kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
wanita; alas kaki, 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;
sandal bayi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anakanak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sendal; sepatu; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot kerja; sepatu dan alas kaki;
sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu formal; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga;
sepatu pantofel; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu sepak bola; sepatu slip-on; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: MERAH, HITAM
: 25
: ===Pakaian Batik; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; baju batik; blus lengan panjang batik; blus
lengan pendek batik; jaket [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kaos; kebaya batik (pakaian)===

: DID2021037513
: 04/06/2021 15:44:09
:
: Taufan Sebastian Suharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 7 HEAVENS
: 7 HEAVENS : Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam
: 34

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 663 dari 769

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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037514
: 04/06/2021 15:44:55
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Higihom
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; 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; Krim pencuci tangan; Krim tabir
surya; Minyak bayi; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih botol bayi; Pembersih serba guna; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian;
Sabun Cuci Piring; Sabun Tangan Cair; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; 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 cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
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 mencuci
pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda
untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan
untuk membersihkan, sediaan pembersih; Tissue basah; agen pembilas untuk cucian; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; cairan pembersih; cairan pencuci; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cuci buah dan sayuran; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci
piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen
rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga;
deterjen untuk penggunaan rumah tangga; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; losion untuk kulit; losion rambut; losion untuk tubuh; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak pinus untuk membersihkan lantai; pati cucian; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; 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 kamar mandi; pembersih oven; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembilas akhir cucian;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga;
produk sabun; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun mandi; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun-sabun; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan cucian dan pemutihan; 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 pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan perendaman cucian; sediaan untuk membersihkan dapur,
sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; senyawa penggosok lantai; shampo rambut; tabir surya; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;

Halaman 664 dari 769

tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; wewangian;
wewangian dan wangi-wangian; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037515
: 04/06/2021 15:45:53
:
: Daniel Saputro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gandasuli, Rt. 001/Rw. 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DANZ ADV
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Abu-Abu, Biru, Ungu, Kuning, Hitam & Putih
: 40
: ===pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital printing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037516
: 04/06/2021 15:49:58
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lemonilo Higihom
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan pembasmi kuman; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri;
Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi
pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian
antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Penghilang noda cucian
antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian
kamar mandi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); alkohol obat; antiseptik;
busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk
penggunaan rumah tangga; deterjen kuman; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna; kapas antiseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk
juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; losion untuk
keperluan farmasi; lotion obat; makanan untuk bayi; minyak obat; obat-obatan; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau pada kain; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; pewangi rumah tangga; plester; popok bayi; popok celana bayi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun tangan obat; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi; sediaan
netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; semprotan anti-cetakan untuk
desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu basah antibakteri; tisu disinfektan
sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin===

Halaman 665 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037517
: 04/06/2021 15:50:23
:
: Evelina Chiustella

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: City Resort Blok C/38 Malibu RT.007 RW.014 Kel. Cengkareng Timur, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
: Hengky Solihin MZ S.H
: Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: J&F
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 26
: ===Bantalan bahu untuk sabuk bahu untuk dompet wanita; Bantalan bahu untuk sabuk bahu untuk tas; Bantalan bahu untuk
tali untuk dompet wanita; Bantalan bahu untuk tali untuk kantong; Bantalan bahu untuk tali untuk tas; Gesper untuk dompet
wanita; Gesper untuk kantong; Gesper untuk kantong tidur; Gesper untuk ransel; Gesper untuk tas; Gesper untuk tas
bepergian; Gesper untuk tas kamera; Gesper untuk tas olahraga; Gesper yang berupa penyesuai pita; Hiasan tali sepatu yang
bukan dari logam mulia; Kait untuk sabuk untuk dompet wanita; Kait untuk sabuk untuk tas; Kait untuk tali untuk dompet
wanita; Kait untuk tali untuk kantong; Kait untuk tali untuk tas; Kaitan tali sepatu; Kancing jepret [pengencang jepret]; Patch
untuk sabuk untuk dompet wanita; Patch untuk sabuk untuk tas; Patch untuk tali untuk dompet wanita; Patch untuk tali untuk
kantong; Patch untuk tali untuk tas; Pengencang gesper [retsleting]; Pengencang yang dapat disesuaikan untuk pakaian, alas
kaki, penutup kepala dan tas; Pengencang retsleting untuk tas; Pengikat untuk dompet wanita; Pengikat untuk tas; Penjepit
untuk dompet wanita; Penjepit untuk tas; Penyesuai panjang untuk sabuk bahu untuk dompet wanita; Penyesuai panjang
untuk sabuk bahu untuk tas; Penyesuai panjang untuk tali bahu untuk dompet wanita; Penyesuai panjang untuk tali bahu
untuk kantong; Penyesuai panjang untuk tali bahu untuk tas; Penyesuai panjang untuk tali untuk dompet wanita; Penyesuai
panjang untuk tali untuk kantong; Penyesuai panjang untuk tali untuk tas; Pin; Pita dan tali sepatu; Resleting untuk tas;
Sumbat tali; Tali elastis untuk pakaian; Tali gesper; Ujung tali simpul; bantal pin; bantal pin dan jarum; boot gesper; bros
[aksesoris pakaian]; bros, selain perhiasan; ekstender untuk tali untuk bra; gesper [aksesoris pakaian]; gesper ikat pinggang;
gesper ikat pinggang dari logam mulia, untuk pakaian; gesper ikat pinggang, bukan dari logam mulia, untuk pakaian; gesper
logam mulia [aksesori pakaian]; gesper sabuk untuk pakaian; gesper sepatu; gesper untuk pakaian; jepit untuk tas tangan;
jimat untuk dompet kecil; kait baju bagian atas; kait ikat pinggang; kancing; kancing (benda benda kecil untuk lencana hiasan;
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; kogai [pin rambut hias untuk penataan rambut Jepang]; kunci
sorong untu tas; lencana hiasan (kancing); lencana pin, bukan dari logam mulia; lubang kancing baju; lubang tali boot; lubang
tali sepatu; lubang tali untuk alas kaki; lubang tali untuk pakaian; melambaikan pin untuk rambut; menandai pin; pengikat untuk
tali sandang; pengunci tali sepatu; penjepit ikat pinggang; pin dengan kepala kaca; pin entomologis; pin kebaruan; pin logam
untuk digunakan dalam pemasangan serangga; pin novelty hias, selain perhiasan; pin rambut oriental; pin topi untuk topi
pengaman; pin topi, selain perhiasan; pin, selain perhiasan; pinggiran penghias untuk pakaian; resleting pengencang; resleting
pengencang untuk tas; resleting untuk kantong; 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; tabodome [pin rambut untuk memperbaiki potongan rambut belakang untuk digunakan dalam penataan
rambut Jepang]; tali bahu yang bisa dilepas untuk digunakan dengan bra; tali booting; tali elastis; tali penahan lengan kemeja;
tali sepatu; tali ukur untuk pakaian; tali untuk menuntun anak balita berjalan; tali untuk pakaian; tali untuk penahan kaos kaki;
tali untuk sepatu; tali untuk sepatu bot; tali untuk tepi baju; tali wol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037518
: 04/06/2021 15:56:40
:
: Chevron Intellectual Property LLC

540 Etiket

: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, United States of
America
: Belinda Rosalina S.H., LL.M.
: Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah),
Jakarta Selatan 12240

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RYKON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 4
: ===aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor); bahan bakar
motor; minyak dan gemuk industri; pelumas===

Halaman 666 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037519
: 04/06/2021 15:57:19
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Higihom+ by Lemonilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 3
: ===Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; 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; Krim pencuci tangan; Krim tabir
surya; Minyak bayi; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih botol bayi; Pembersih serba guna; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian;
Sabun Cuci Piring; Sabun Tangan Cair; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; 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 cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
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 mencuci
pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda
untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan
untuk membersihkan, sediaan pembersih; Tissue basah; agen pembilas untuk cucian; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; cairan pembersih; cairan pencuci; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cuci buah dan sayuran; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci
piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen
rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga;
deterjen untuk penggunaan rumah tangga; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; losion untuk kulit; losion rambut; losion untuk tubuh; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak pinus untuk membersihkan lantai; pati cucian; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; 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 kamar mandi; pembersih oven; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembilas akhir cucian;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga;
produk sabun; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun mandi; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun-sabun; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan cucian dan pemutihan; 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 pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan perendaman cucian; sediaan untuk membersihkan dapur,
sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; senyawa penggosok lantai; shampo rambut; tabir surya; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; wewangian;
wewangian dan wangi-wangian; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===

Halaman 667 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037520
: 04/06/2021 16:01:01
:
: PT. Hijau Adil Bahagia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN TEKNO BSD 2, BLOK H9 no. 3, Kawasan Industri & Pegudangan Taman
Tekno . Jl. Raya Serpong, Setu, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan,
Banten
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Max's Pizza by Burgreens & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih (tidak mengklaim warna)
: 43
: ===Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyiapan
makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037521
: 04/06/2021 16:01:14
:
: MUKHAMAT LEBERTY ADI SURYA, M.M., M.Psi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SYAILENDRA RAYA, DUSUN BROJONALAN, Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: de balaboedoer
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, dan coklat
: 43
: ===layanan makanan dan minuman dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037522
: 04/06/2021 16:01:20
:
: Paul Emiel Edmond Wouters

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Mediterania 2 TWR Jasmine Lt. 20, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Tanjung Duren
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Juniaty Rianto S.H
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPPIDOKIA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; kafe; layanan
bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kopi dan bar teh; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan rantai rumah kopi; restoran
swalayan===

740

Halaman 668 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037524
: 04/06/2021 16:06:28
:
: Paul Emiel Edmond Wouters

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Mediterania 2 TWR Jasmine Lt. 20, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Tanjung Duren
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Juniaty Rianto S.H
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EZZPREZZO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; bahan pengganti kopi; ekstrak kopi; es kopi;
esensi kopi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang;
makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; penyedap
kopi; perasa kopi; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037525
: 04/06/2021 16:07:08
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Higihom+ by Lemonilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan pembasmi kuman; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri;
Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi
pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian
antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Penghilang noda cucian
antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian
kamar mandi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); alkohol obat; antiseptik;
busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk
penggunaan rumah tangga; deterjen kuman; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna; kapas antiseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk
juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; losion untuk
keperluan farmasi; lotion obat; makanan untuk bayi; minyak obat; obat-obatan; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau pada kain; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; pewangi rumah tangga; plester; popok bayi; popok celana bayi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun tangan obat; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi; sediaan
netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; semprotan anti-cetakan untuk
desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu basah antibakteri; tisu disinfektan
sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037526
: 04/06/2021 16:09:06
:
: INDAH PERMATA SARI

540 Etiket

: Perum Newcastle Blok Q No. 01 RT. 034 Kelurahan Kenali Asam Bawah,
Kecamatan Kota Baru, Jambi., Kota Jambi, Jambi
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IBERTHIONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HIJAU, HITAM
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Jamu; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Suplemen gizi dan makanan,
yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplement;
makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan herbal; sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037527
: 04/06/2021 16:10:43
:
: Ariya Prana Putra Utomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Diponegoro No. 16, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tamanan, Kec. Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAGERIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 30
: ===minuman berbahan dasar teh; minuman teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037528
: 04/06/2021 16:12:06
:
: EMA FATMAHWATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Regency Sidoarjo Blok C1 No.09 RT 001 RW 004 Kelurahan Kludan,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAETEU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 32, 29
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral

740

[minuman]; Air minuman mengandung oksigen; Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale dingseng dari minuman jus
gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol);
Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus
jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol
digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
minuman; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
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Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Punch minuman tanpa alkohol; Sari
sayur (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]; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan
kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air dari pegunungan dan air
soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; 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); bahan dasar
untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk anggur merah [persiapan untuk membuat
minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis);
bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga;
bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk
membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol);
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak
malt untuk membuat minuman keras; 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 elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah;
minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar
buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti];
minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai
pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam
jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah
es; minuman cincau; minuman 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 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, tanpaalkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-
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alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa
tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam
potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman nonobat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga
dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman
pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin,
mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai
pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol;
minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan
dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman
sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal
instan; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman
tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan
kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey;
minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman
yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda
dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; pastilles
untuk minuman boba; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat
minuman tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau
tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; serbuk digunakan
dalam persiapan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sikhye [minuman
khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpaalkohol 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 rasa
buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup,
konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman
buah-buahan non alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat)
efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan;
Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bubuk susu kacang kedelai; Dadih susu; Ekstrak susu kedelai;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Hasil produksi
susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Irisan-irisan susu (Keju);
Kefir [minuman susu]; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok bukan
berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; 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; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kumis (minuman susu);
Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran,
telur atau produk susu; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan
pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup
cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; 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 dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa
dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; 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 yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt
yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka
rasa; Olesan berbahan dasar susu; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Produk Susu Asam;
Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan
(bahan pengganti susu); 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 susu alami atau
berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan
rasa yang difermentasi; Saus berbahan dasar susu; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaansediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai berbahan
dasar susu; 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)
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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 kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa
kalengan, dikeringkan dan diawetkan; 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; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu
yang diinkubasi; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga;
bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bahanbahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bubuk berbahan dasar susu yang
diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar
susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk susu; cairan 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 (whey powder) (hasil produk susu); chia milk [bahan pengganti susu]; dadih rasa
dan susu kocok serta penggantinya; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half (minuman) [campuran susu dan
krim]; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; keju dari susu domba; keju segar dari
Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju susu kambing; kephir [minuman susu]; krim [produk susu];
krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk
susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim
senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk
minuman; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; kumys [minuman susu]; laktoferin yang mengandung zat
besi (iron lactoferrin) (produk susu); lassi (minuman yoghurt); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu
kocok; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan
penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan
penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa
(produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan
pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan;
minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; 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 yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; 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 prebiotik; 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; 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 yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman
yogurt yang dicampur perasa kopi; mousses (produk susu); nasi susu; olesan berbahan dasar susu; pemutih kopi terutama
terdiri dari produk susu; 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; persiapan berbahan dasar susu
untuk membuat minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk
nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu bebas laktosa;
produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk susu nabati; prostokvasha [susu asam];
protein susu untuk konsumsi manusia; quark [produk susu]; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sediaan berbahan dasar
larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; seramida (ceramide)
(produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serbuk susu kambing; sphingomyelin (produk susu); sup kacang
dengan aroma susu; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan
rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu
beragi (susu diberi ragi); 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 tumbuhtumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; 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 domba; 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 kelapa; susu kental; susu
kurma; 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 anakanak; 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 yang berasal dari
hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu
lainnya; tablet susu sapi; teh susu berbahan dasar susu; telur, susu, dan produk susu; topping bukan dari susu untuk
makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk
makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; yoghurt berdasarkan
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pengganti susu; yoghurt terbuat dari susu kambing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037529
: 04/06/2021 16:12:17
:
: PT. Mastersystem Infotama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sudirman 7.8 Tower 1 Lantai 25 Jalan Jend. Sudirman Kav 7-8 Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MS-Insight
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Hitam
: 9, 42
: ===program komputer, dapat diunduh===
===Perawatan perangkat lunak komputer; analisis sistem komputer; desain perangkat lunak komputer; instalasi perangkat
lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037530
: 04/06/2021 16:13:27
:
: Paul Emiel Edmond Wouters

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Mediterania 2 TWR Jasmine Lt. 20, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Tanjung Duren
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Juniaty Rianto S.H
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI ROBI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Putih, Kuning
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; bahan pengganti kopi; ekstrak kopi; es kopi;
esensi kopi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang;
makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; penyedap
kopi; perasa kopi; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037531
: 04/06/2021 16:14:28
:
: WAHYU PUTRI DIAN SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DANAU PANIAI TERUSAN VI H F13, RT3 RW 15 KEL MADYOPURO, Kota
Malang, Jawa Timur, 65138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLARAGOPA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 32, 29
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral
[minuman]; Air minuman mengandung oksigen; Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale dingseng dari minuman jus
gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir (minuman tanpa alkohol);

740
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Bir dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus
jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol
digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Ekstrak ginseng untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
minuman; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Punch minuman tanpa alkohol; Sari
sayur (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]; air [minuman]; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; 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);
bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk anggur merah [persiapan untuk
membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan
medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman
olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and
sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpaalkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan
medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras; 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 elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat
yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; minuman air
perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman
asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai
bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan
sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpaalkohol 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 berenergi yang mengandung kafein;
minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein;
minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku;
minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman 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 instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3Dpolycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar
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sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau
sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman
jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk;
minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat;
minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt
non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak
beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air
mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol
mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan);
minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga
yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan
dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa
dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah
dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman
ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang
mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol
dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti
susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang
diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi;
minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air
minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; pastilles untuk minuman boba; persiapan berbahan dasar serangga untuk
membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang];
sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sikhye [minuman khas korea dari
nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya
untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup malt untuk minuman; sirup untuk membuat
minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk
membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk
untuk membuat minuman; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non
alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk
efervesen untuk minuman===
===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan;
Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bubuk susu kacang kedelai; Dadih susu; Ekstrak susu kedelai;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Hasil produksi
susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Irisan-irisan susu (Keju);
Kefir [minuman susu]; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok bukan
berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; 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; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kumis (minuman susu);
Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran,
telur atau produk susu; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan
pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup
cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup
terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; 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 dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa
dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; 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 yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt
yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka
rasa; Olesan berbahan dasar susu; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Produk Susu Asam;
Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan
(bahan pengganti susu); 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 susu alami atau
berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan
rasa yang difermentasi; Saus berbahan dasar susu; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaansediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai berbahan
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dasar susu; 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 kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa
kalengan, dikeringkan dan diawetkan; 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; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu
yang diinkubasi; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga;
bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bahanbahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bubuk berbahan dasar susu yang
diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar
susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk susu; cairan 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 (whey powder) (hasil produk susu); chia milk [bahan pengganti susu]; dadih rasa
dan susu kocok serta penggantinya; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half (minuman) [campuran susu dan
krim]; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; keju dari susu domba; keju segar dari
Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju susu kambing; kephir [minuman susu]; krim [produk susu];
krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk
susu]; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim
senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk
minuman; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; kumys [minuman susu]; laktoferin yang mengandung zat
besi (iron lactoferrin) (produk susu); lassi (minuman yoghurt); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu
kocok; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan
penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan
penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa
(produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan
pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan;
minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; 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 yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; 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 prebiotik; 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; 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 yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman
yogurt yang dicampur perasa kopi; mousses (produk susu); nasi susu; olesan berbahan dasar susu; pemutih kopi terutama
terdiri dari produk susu; 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; persiapan berbahan dasar susu
untuk membuat minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk
nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk susu bebas laktosa;
produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang difortifikasi; produk susu nabati; prostokvasha [susu asam];
protein susu untuk konsumsi manusia; quark [produk susu]; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sediaan berbahan dasar
larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; seramida (ceramide)
(produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serbuk susu kambing; sphingomyelin (produk susu); sup kacang
dengan aroma susu; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan
rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu
beragi (susu diberi ragi); 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 tumbuhtumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; 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 domba; 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 kelapa; susu kental; susu
kurma; 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 anakanak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu

Halaman 677 dari 769

semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari
hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu
lainnya; tablet susu sapi; teh susu berbahan dasar susu; telur, susu, dan produk susu; topping bukan dari susu untuk
makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk
makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; yoghurt berdasarkan
pengganti susu; yoghurt terbuat dari susu kambing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037532
: 04/06/2021 16:16:20
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Higihom+ by Lemonilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, emas, kuning
: 3
: ===Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; 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; Krim pencuci tangan; Krim tabir
surya; Minyak bayi; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih botol bayi; Pembersih serba guna; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian;
Sabun Cuci Piring; Sabun Tangan Cair; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; 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 cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
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 mencuci
pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghilang noda
untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan
untuk membersihkan, sediaan pembersih; Tissue basah; agen pembilas untuk cucian; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; cairan pembersih; cairan pencuci; cairan tidak
tergelincir untuk lantai; cuci buah dan sayuran; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci
piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen
rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga;
deterjen untuk penggunaan rumah tangga; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; losion untuk kulit; losion rambut; losion untuk tubuh; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak pinus untuk membersihkan lantai; pati cucian; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; 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 kamar mandi; pembersih oven; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembilas akhir cucian;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga;
produk sabun; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun mandi; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun-sabun; sediaan
untuk mengkilapkan buah; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan cucian dan pemutihan; 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 pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pencuci; sediaan
pencuci piring; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan perendaman cucian; sediaan untuk membersihkan dapur,
sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; senyawa penggosok lantai; shampo rambut; tabir surya; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;

Halaman 678 dari 769

tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; wewangian;
wewangian dan wangi-wangian; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037533
: 04/06/2021 16:18:15
:
: Paul Emiel Edmond Wouters

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Apt. Mediterania 2 TWR Jasmine Lt. 20, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Tanjung Duren
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Juniaty Rianto S.H
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pantai Bae + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Kuning
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; bahan pengganti kopi; ekstrak kopi; es kopi;
esensi kopi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi giling; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang;
makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; penyedap
kopi; perasa kopi; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037534
: 04/06/2021 16:22:49
:
: PT. LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Higihom+ by Lemonilo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, emas, kuning
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan pembasmi kuman; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri;
Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi
pembasmi kuman; Pembasmi jamur; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian
antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Penghilang noda cucian
antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian
kamar mandi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); alkohol obat; antiseptik;
busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk
penggunaan rumah tangga; deterjen kuman; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna; kapas antiseptik;
kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk
juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; losion untuk
keperluan farmasi; lotion obat; makanan untuk bayi; minyak obat; obat-obatan; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau pada kain; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; pewangi rumah tangga; plester; popok bayi; popok celana bayi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun tangan obat; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmasi; sediaan
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netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; semprotan anti-cetakan untuk
desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu basah antibakteri; tisu disinfektan
sekali pakai; tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037535
: 04/06/2021 16:23:16
:
: DADANG SUKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Ciliwung Rt. 010, Rw. 006, Kelurahan Cililitan, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH DAN BIRU
: 39
: ===Inspeksi kapal; Jasa kapal pesiar; Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik, yaitu, penyimpanan,
transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; Mengatur penyewaan kapal
untuk orang lain; Menyewa kapal laut; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; Pengaturan perjalanan
tamasya dengan kapal; Transportasi penumpang dengan kapal; angkutan kapal pesiar; berlabuh dan menambatkan kapal di
marina; jasa penyewaan kapal pesiar dan kapal; jasa penyewaan yang berkaitan dengan perahu, kapal pesiar, perahu dan
kendaraan air; kapal pesiar; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan penyelamatan kapal; logistik
barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk
orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu,
mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya
untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; melapisi kapal; memberikan informasi terkait
dengan fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait dengan penyewaan kapal; memberikan informasi terkait dengan
pialang kapal; mengatur dan memesan kapal pesiar; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan kapal pesiar;
mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur penyewaan mobil, kapal dan kendaraan
lainnya; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; menyediakan fasilitas
tambatan kapal; menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; pelacakan, penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut
dan pesawat terbang; pelepasan kapal; pelesir dengan kapal pesiar; pemanduan kapal; pemecah kebekuan untuk industri
perkapalan; pemesanan dan pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal
pesiar; pemuatan barang ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; penarik kapal; pengangkutan barang dengan
kapal; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengangkutan barang
dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta
api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal; pengangkutan barang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan
kapal; pengangkutan pupuk, sulfur dan asam sulfat dengan kereta api, tongkang, truk dan kapal; pengaturan perjalanan
singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu dengan kapal; pengiriman kapal; pengoperasian kapal feri; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta api, bis, kapal dan pesawat termasuk informasi diagram
pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi; penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik
yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau
truk; penyelamatan kapal; penyelamatan kapal dalam kesulitan; penyewaan kapal; penyewaan kapal layar; penyewaan kapal
pesiar; penyewaan kendaraan bermotor, kapal laut dan pesawat terbang; penyewaan pesawat, kendaraan dan kapal;
penyewaan tambatan untuk kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan
kapal penumpang; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, kapal pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar,
kano dan perahu air lainnya; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan
kano; penyewaan, pemesanan dan penyediaan perahu dayung, perahu motor, kapal layar, dan sampan; penyimpanan gas
alam cair di kapal; penyimpanan kapal; penyimpanan perahu, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; perantara untuk
penyewaan, sewa-guna, penjualan, pembelian dan/atau pemborongan kapal dan/atau perahu; persewaan kapal; persewaan
kapal pesiar; pialang kapal; refloating kapal dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; reservasi dan pemesanan
kapal pesiar; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan kapal pesiar; sewa kapal; sewa, pemesanan,
dan penyediaan kapal pesiar; transportasi barang dengan kapal; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang
dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal; transportasi kapal; transportasi kapal barang; transportasi
kapal feri; transportasi kapal kargo; transportasi kapal kesenangan; transportasi kapal penumpang; transportasi kontainer
pengiriman dengan kapal; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara;
transportasi penumpang dan barang dengan mobil, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dan
barang melalui jalan darat, kereta api, kapal dan udara; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi
penumpang dengan kendaraan bermotor, bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta
api, feri, kendaraan bermotor dan kapal; transportasi penumpang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil dan kapal; uji
coba kapal; uji coba kapal dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037536
: 04/06/2021 16:23:55
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: CV Surya Agrokemindo Perkasa

Alamat Pemohon

: Jl. Cempaka No. 1, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRANSFORM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Oranye; Kuning; Biru.
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Pembasmi kuman untuk
pertanian; biopestisida pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037537
: 04/06/2021 16:26:37
:
: CV Surya Agrokemindo Perkasa

540 Etiket

: Jl. Cempaka No. 1, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROTEGER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru.
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Pembasmi kuman untuk
pertanian; biopestisida pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037538
: 04/06/2021 16:26:48
:
: PT Artha Envirotama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Talaud no 7AB, Cideng, Jakarta 10150, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WaterNEXT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih
: 37, 11
: ===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===
===filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; perlengkapan instalasi filter air minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037539
: 04/06/2021 16:28:59
:
: PT. BERKAH AGUNG MENTARI

540 Etiket

: Ruko Tekno Boulevard, Jalan Raya Tekno Widya Blok I Nomor 1 Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten.
, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15312
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740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERKAH HOME SHOPPING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, COKLAT MUDA, HITAM
: 35
: ===Layanan toko ritel online; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa toko retail secara online yang
menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037540
: 04/06/2021 16:28:59
:
: CV Surya Agrokemindo Perkasa

540 Etiket

: Jl. Cempaka No. 1, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARRANT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Kuning.
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Pembasmi kuman untuk
pertanian; biopestisida pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037541
: 04/06/2021 16:30:32
:
: CV Surya Agrokemindo Perkasa

540 Etiket

: Jl. Cempaka No. 1, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AXIAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; HIJAU.
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Pembasmi kuman untuk
pertanian; biopestisida pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021037542
: 04/06/2021 16:31:11
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 682 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: NIKIPYRAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Obat pengusir serangga;
Pembasmi jamur; biopestisida pertanian; fungisida; fungisida untuk keperluan pertanian; herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; rodentisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037543
: 04/06/2021 16:32:13
:
: Ariya Prana Putra Utomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Diponegoro No. 16, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tamanan, Kec. Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 4 GUYS CHICKEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah & Putih
: 29
: ===ayam goreng; ayam goreng tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037544
: 04/06/2021 16:34:35
:
: CV Surya Agrokemindo Perkasa

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Cempaka No. 1, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAMIX
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru; Putih.
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Pembasmi kuman untuk
pertanian; biopestisida pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037545
: 04/06/2021 16:37:34
:
: PT. Hijau Adil Bahagia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN TEKNO BSD 2, BLOK H9 no. 3, Kawasan Industri & Pegudangan Taman
Tekno . Jl. Raya Serpong, Setu, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan,
Banten
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Max's Pizza by Burgreens
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih (tidak mengklaim warna)
: 43
: ===Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa penyiapan

740

Halaman 683 dari 769

makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037546
: 04/06/2021 16:39:38
:
: ARPEN ZUBIR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jorong ganting, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, 27573
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: joniah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru
: 32
: ===air mineral [minuman]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037547
: 04/06/2021 16:44:16
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRIMAXONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Obat pengusir serangga;
fungisida, herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman;
pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; rodentisida; sediaan pengusir hama; sediaan untuk
pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037548
: 04/06/2021 16:46:59
:
: PT. LEGAL INDO MANAJEMEN

540 Etiket

: Ruko Cendana Jl. Taman Cendana No.16 C RT.010 RW.014 Jakasetia Bekasi
Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEGAL TREE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam. Cokelat, Putih, Kuning
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum);
Konsultan hukum; jasa dukungan hukum; jasa dukungan litigasi; jasa hukum; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan
dengan hak properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan
hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan
dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan
undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi di bidang litigasi; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa litigasi; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa

Halaman 684 dari 769

penasihat dan perwakilan hukum; jasa penyiapan laporan hukum; jasa pidana===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037549
: 04/06/2021 16:49:08
:
: Ayu Wulandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bonjol No.99 RT.002 RW.003, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Kota Bekasi, Jawa Barat
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PISTE SUGAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem, Hitam
: 35
: ===Toko kue; Toko kue online; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037551
: 04/06/2021 16:52:02
:
: PT. HIDUP BARUTAMA MANDIRI

540 Etiket

: Komplek gunung Sahari Center Blok B11/B12 Jl. Gunung Sahari Raya No.8 RT.008
RW.001 Gunung Sahari Utara Sawah Besar Jakarta Pusat DKI Jakarta 10720, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ReSPR TECHNOLOGIES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu dan Hijau Muda
: 11
: ===pembersih udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021037552
: 04/06/2021 16:52:19
:
: Rizka Nurkhakiki

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Cluster Mutiara Blok Intan 24 No. 3, RT 006 RW 020, PALUMBONSARI,
KARAWANG TIMUR, Karawang, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Out Of The Box Style
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru, Pink, Putih, Hitam
: 25
: ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; alas kaki untuk anak-anak; atasan untuk anak-anak; topi untuk
anak-anak; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037553
: 04/06/2021 16:54:09
:
: Ariya Prana Putra Utomo

Alamat Pemohon

: Jl. P. Diponegoro No. 16, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tamanan, Kec. Tulungagung,

740

540 Etiket

Halaman 685 dari 769

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66217
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NASI KULIT MANTU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah & Putih
: 29
: ===Kulit Ayam Goreng Tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 25F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei, 11047
: 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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WALSIN + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===agen impor-ekspor; jasa agen impor-ekspor barang; layanan agen ekspor-impor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037554
: 04/06/2021 16:54:36
:
: WALSIN LIHWA CORPORATION

: DID2021037555
: 04/06/2021 16:56:25
:
: PT AMBYAR MINUMAN BERBUDAYA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Equity Tower Lantai 22 Unit B-D SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMBYAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca (#5ab596) dan Ungu (#ad4f99)
: 33, 41, 43
: ===Arak masak; Arak yang disuling; Bitters (minuman keras) sebagai perangsang nafsu makan; Koktail (minuman beralkohol)
dalam bentuk minuman beku; Minuman Tuak; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman brendi; Minuman wine; Sediaan
koktail wine (minuman anggur beralkohol); Vodka; Wiski (single malt whisky); absinthe koktail (minuman beralkohol dengan
perisa adas); amaro [minuman keras herbal]; campuran koktail (minuman beralkohol); ekstrak minuman beralkohol; koktail
(minuman anggur beralkohol) putih; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail *; koktail Wine (minuman
anggur beralkohol) bersoda; koktail beralkohol yang mengandung susu; koktail dengan kandungan Gin (minuman beralkohol);
koktail vodka; koktail wiski; minuman beralkohol dengan rasa kopi; minuman beralkohol dengan rasa teh; minuman beralkohol
rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; minuman beralkohol yang mengandung buah;
minuman keras blackcurrant; minuman keras dengan kandungan kopi; pure malt whisky (minuman beralkohol); sake
(minuman beralkohol); sediaan koktail beralkohol; sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; wine dan
wine bersoda; wiski===
===Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi
dan konvensi; acara festival permainan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan mengadakan festival yang
menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; organisasi festival etnis untuk
tujuan budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan
musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan produksi acara
hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan
festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser

740

Halaman 686 dari 769

musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; penyelenggaraan pameran di bidang
hiburan===
===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging
panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kaferestoran dan layanan bar; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar dan
restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makan
malam dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyediakan layanan
restoran; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan
layanan lounge koktail===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037556
: 04/06/2021 16:56:45
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lavender
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Putih, Hitam, Hijau, Merah, Biru, Kuning
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037557
: 04/06/2021 16:58:37
:
: HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.367 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunnan Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; asbak untuk perokok; cerutu; filter rokok; filter untuk rokok; kertas
rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; pipa tembakau; rokok;
rokok elektronik; tembakau; tembakau kunyah; tembakau untuk dihirup===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 687 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037558
: 04/06/2021 17:00:30
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NATRIBAC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida, herbisida; herbisida
untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian;
pestisida untuk keperluan hortikultura; rodentisida; sediaan pengusir hama; sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037559
: 04/06/2021 17:04:56
:
: HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.367 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunnan Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LESSER PANDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; asbak untuk perokok; cerutu; filter rokok; filter untuk rokok; kertas
rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; pipa tembakau; rokok;
rokok elektronik; tembakau; tembakau kunyah; tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037560
: 04/06/2021 17:05:15
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ASER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk membasmi gulma; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; racun;
racun bakteri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037561
: 04/06/2021 17:06:36
:
: HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) CO., LTD.

540 Etiket

Halaman 688 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.367 Hongjin Road, Wuhua District, Kunming City, Yunnan Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Huruf kanji dibaca Xiao Xiong Mao
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; asbak untuk perokok; cerutu; filter rokok; filter untuk rokok; kertas
rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; pipa tembakau; rokok;
rokok elektronik; tembakau; tembakau kunyah; tembakau untuk dihirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037562
: 04/06/2021 17:07:30
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Orange
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Putih, Hijau, Merah, Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021037563
: 04/06/2021 17:11:59
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STARPASS
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 689 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037564
: 04/06/2021 17:13:04
:
: Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou Industrial Park
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FLORIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Alat untuk buka-tutup tirai,, dijalankan secara elektrik; Anakan listrik; Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat;
Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut gas; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan
daya; Printer 3D; Robot (mesin); Robot untuk pengecatan; Robot-robot untuk membantu keperluan rumah tangga sehari –
hari; alat cuci; alat pemotong rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pertanian, selain alat tangan yang
dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat tambahan penyedot debu untuk
menyebarkan parfum dan disinfektan; alat-alat listrik; atomizers untuk keperluan industri atau komersial, selain dioperasikan
dengan tangan; bajak salju; blower daya untuk puing-puing rumput; blower salju; chipper taman, listrik; disintegrator; elektrik
dioperasikan kuas, menjadi bagian dari mesin; elevator pertanian; gunting, listrik; inkubator untuk telur; instalasi pencucian
kendaraan; jalan mesin menyapu, self-propelled; jas exoskeleton robot, selain untuk tujuan medis; kopling mesin dan transmisi
komponen, kecuali untuk kendaraan darat; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mesin Potong Rumput; mesin
cuci [laundry]; mesin cuci botol; mesin cuci tekanan tinggi; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk
mencuci karpet, listrik; mesin dapur, * listrik; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin menyapu jalan; mesin pembersih
karpet; mesin pembersih robotik; mesin pembersih uap; mesin pemeras untuk binatu; mesin pemotong rumput; mesin
pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput robot; mesin pencuci piring; mesin
penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin penjual otomatis; mesin penyebar pupuk; mesin penyemprotan; mesin
penyiangan; mesin pertanian; multi-tujuan mesin cuci tekanan tinggi; naik-on mesin pemotong rumput; pel robot; pelempar
salju; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pemangkas tali untuk penggunaan di taman; pembudidaya
bermotor; pembuka jendela, listrik; pembuka pintu, listrik; pengolah tanah [mesin]; penyapu listrik; penyedot debu; penyemprot
insektisida [mesin]; peralatan pembersih jendela, listrik; peralatan pembersih menggunakan uap; pisau untuk mesin
memotong; pompa, listrik; pulverisers [mesin]; robot industri; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah
tangga); rumput pemangkas, listrik; scarifiers [mesin pemindah bumi]; selang penyedot debu; semprotan limbah; shredders
taman, listrik; sikat untuk penyedot debu; sikat, dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; taman mesin mengolah;
tas penyedot debu; tepi rumput pemangkas [mesin]; weeders robot bertenaga surya untuk taman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Bahan pengendali hama; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Sediaan
untuk membasmi gulma; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; sediaan pengusir
hama; sediaan untuk pembasmi hama===

: DID2021037565
: 04/06/2021 17:16:21
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLADE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Bahan pengendali hama; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura);
Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk membasmi gulma; fungisida, herbisida; herbisida
untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan
hortikultura; sediaan insektisida; sediaan pengusir hama; sediaan untuk pembasmi hama===

740

Halaman 690 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037566
: 04/06/2021 17:16:45
:
: PT WINGS SURYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOKLIN LANTAI dan Lukisan Lemon Grass
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Biru, Merah, Hitam, Cokelat
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk
keperluan binatu; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih
kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Penyegar
kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; Sediaan cairan dan sediaan
substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Tisu basah; Tisu
basah bayi; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih kaca depan; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen piring; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi dengan deterjen
untuk dibersihkan; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner kain; make-up [kosmetik]; minyak wangi; parfum; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk pembersih rumah tangga; produk
sabun; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun toilet; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan penghapus
noda; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037567
: 04/06/2021 17:17:03
:
: Jefry Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Harapan Indah P/54, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RSW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 7
: ===Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), pelat samping, pelat dasar dan rakitan suku cadang untuk
bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037568
: 04/06/2021 17:17:04
:
: Jimmy

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jln Raya Kelapa Dua RT 006 RW 006 Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11550

Halaman 691 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mooda
: Tidak Ada Terjemahan
: Beberapa warna sebagai varian untuk bentuk lukisan : biru tua, biru muda, hijau tua, hijau muda,kuning, jingga, merah, ungu.
Tulisan warna hitam
: 5
: ===Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan
kacang yang telah diolah; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Protein untuk suplemen diet; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Serat untuk
diet; Serat untuk keperluan diet; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk
digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen
herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan diet; Suplemen-suplemen serat makanan diet;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan-sediaan diet untuk
keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; suplemen diet; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen
diet gandum; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan
suplemen makanan; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen protein diet; suplemen tambahan nutrisi dan diet; zat
dan sediaan diet untuk penurunan berat badan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037569
: 04/06/2021 17:20:40
:
: Rudianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DANAU SUNTER SLT B5/38 RT010/013 JAKARTA UTARA 14350 DKI JAKARTA,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: J.U.N
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Pelembab (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Serum pengencang kulit; bedak; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; lipstik; pensil eyeliner; penyeka
yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037570
: 04/06/2021 17:22:05
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEGATOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
:
===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan

740

Halaman 692 dari 769

untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk membasmi gulma; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; sediaan pengusir
hama; sediaan untuk pembasmi hama===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037571
: 04/06/2021 17:27:03
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMOFOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida, herbisida; herbisida;
herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; sediaan insektisida; sediaan pengusir hama; sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037572
: 04/06/2021 17:27:27
:
: PT. TAISHAN ALKES INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SEDAYU SQUARE D-7
Jl. OUTER RINGROAD LINGKAR LUAR
CENGKARENG BARAT, CENGKARENG
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUNGENE INDONESIA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, DAN PUTIH
: 10
: ===Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Rapid test===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037573
: 04/06/2021 17:28:54
:
: Djok Pue Bundarto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panggung Mas Utara B-1, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: No-Tox Care
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Sabun Mandi; sabun batangan untuk mandi; sabun mandi cair; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; shampoo ketombe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: D102021037574
: 04/06/2021 17:31:31
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 693 dari 769

730

Nama Pemohon

: Andreas Suharto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jajartunggal Timur III blok L/3, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEGENDS
: Memiliki arti legenda agar suatu saat bila sudah berganti-ganti generasi, produk dengan merk ini bisa
menjadi legenda. Di berikan warna merah terang agar terkesan berani & kuat.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 24
: ===Alas penutup kasur; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup
tempat tidur); Kain jaring; Kain jok; Kain tekstil; Kain untuk kasur; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Tekstil dan
barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; alas meja bukan dari kertas; alas tidur (seprei); bahan kulit binatang tiruan;
bahan linen untuk alas tidur; bahan plastik [pengganti kain]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup
untuk jok mobil; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur;
barang-barang tekstil untuk membuat selimut; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot; beludru;
coaster kain; kain; kain [barang potongan]; kain benang serat regenerasi; kain benang yang ditutupi karet; kain bukan tenunan;
kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain digunakan dalam
pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain dinding; kain flock; kain gulungan; kain karet;
kain karung; kain lapisan untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan
dalam manufaktur; kain nilon; kain pelapis; kain pelapis untuk alas kaki; kain perabotan; kain poliester; kain rajutan; kain
rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari benang wol; kain serat semi-sintetis; kain
serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi; kain sintetis; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung
tangan; kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil
microfiber; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat
tidur; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain untuk pembuatan perabot; kain
untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi
dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain yang diperkuat plastik; kain yang
terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain
untuk isolasi]; kain*; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kanopi boks; kantong tidur yang
membesar; karpet bepergian [lap jubah]; label kain perekat diri; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; lapisan
[tekstil]; lembaran [tekstil]; linen rumah tangga; pelindung kasur [alas tidur]; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti
kain; pengganti tekstil; penutup bean bag; penutup furnitur dari plastik; penutup furnitur dari tekstil; penutup furnitur kain yang
tidak dipasang; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat
dari serat mikro hypoallergenic; penutup meja pijat dari tekstil; penutup tempat tidur; perabotan dan kain pelapis; permadani
tekstil; sarung bantal anak-anak; selimut [tempat tidur]; selimut dari tekstil; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat
dari katun; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; selimut wol; seprai anak-anak; serat kain untuk
penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas; set sprei; sprei;
sprei anak-anak; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja
kecil; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil rumah tangga; tekstil untuk dekorasi
interior; tekstil untuk perabotan; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037575
: 04/06/2021 17:40:03
:
: Rudianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DANAU SUNTER SLT B5/38 RT010/013 JAKARTA UTARA 14350 DKI JAKARTA,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Pelembab (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Serum pengencang kulit; bedak; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; lipstik; pensil eyeliner; penyeka
yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih===

740

Halaman 694 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037576
: 04/06/2021 17:40:16
:
: Wyeth LLC

Alamat Pemohon

: 235 East 42nd Street
New York, NY 10017

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: APEXXNAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===sediaan farmasi; vaksin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037577
: 04/06/2021 17:43:03
:
: IRWAN KURNIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Cihampelas No.62, RT.003 / RW.017,
Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Bandung
, Kota Bandung, Jawa Barat
: Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H.
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3, Blok G28 No 7-8,
Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMAGO KOTA MIMPI ECOTOURISM & RESORT + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Hijau Muda, Krem, Kuning, Hitam.
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel dan resor; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa perkemahan [pondok
untuk berlibur]; Jasa resort; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafetaria;
Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Restoran; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran,
dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa
penginapan wisatawan; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering
di kafetaria makanan cepat saji; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel resor; layanan hotel, bar dan restoran;
layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan penginapan resor; layanan
penginapan wisatawan; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan;
menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan;
pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi
sehubungan dengan hotel, resort 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 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; reservasi dan
pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037578
: 04/06/2021 18:05:06
:
: UNIRISE ELECTRIC WIRE & CABLE Co.,Ltd

Alamat Pemohon

: Industrial Road 56, LongYan, HuMen, DongGuan - Guangdong. CHINA., 523920

540 Etiket

Halaman 695 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rahmatsyah S.H.
: Law Office teguh s & partners Advocates, I.P. Consultant & Trade Mark Attorney
Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower 4th Floor, Room G2 Jl. Hayam Wuruk No.
108 Jakarta 11160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RiseShine
: RiseShine merupakan kata ciptaan Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Inverter
untuk catu daya; Kabel HDTV; Sakelar kontrol; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; catu
daya listrik; kabel data; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel jack; kabel koaksial; kabel komputer; kabel listrik; kabel
listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel mikrofon; kabel modem; kabel pembumian; kabel telekomunikasi; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; kawat listrik; konektor kawat [listrik]; modem kabel; sakelar AC dioda; sakelar elektromagnetik;
sakelar lampu; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik;
selubung pelindung untuk kabel serat optik; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037579
: 04/06/2021 18:05:30
:
: Ricky Aditya Nugraha

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: griya cempaka arum M12 no 87, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: cutekids
: anak lucu

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, kuning, merah, hijau dan toska
: 25
: ===Celana pelindung kaki; celana kasual; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian
depan baju]; gaun seremonial untuk wanita; pakaian kucing; pakaian santai; topi koki; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037580
: 04/06/2021 18:09:42
:
: PT SAPHIRE ETERNAL SAMULOS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Pabuaran Indah jl. Belimbing II M3/5 RT 017 RW 017, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16916
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fx skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih
: 3
: ===Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Aromatik diffuser; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

740

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak
wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata rambut asli; Cairan bernutrisi
untuk bulu mata; Dupa yang disemprotkan; Fondation yang lembut; Hyaluronic serum; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kondisioner; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik yaitu 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 creambath; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang
tidak mengandung obat; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan
bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Losion menghapus make-up; Losion pembersih untuk

Halaman 696 dari 769

keperluan merias diri; Make up remover gel; Make up remover krim; Masker (kosmetik); Masker perawatan [kaki]; Masker
wajah pembersihan mendalam; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab dari susu; Pembersih kaca;
Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Produk kosmetik; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Sabun anti keringat; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati di wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; 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 pewarna bibir; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum kulit berbasis hemp; Serum pengencang kulit; Susu
untuk perawatan kulit; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner Pelembab Wajah; Toner
anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; anti keringat (pembersih badan); aromatik untuk keperluan rumah tangga;
bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; basis make-up dalam
bentuk pasta; bedak; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bubuk gigi dibasahi; bubuk glitter kosmetik; bubuk pencuci rambut;
busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; celak mata; cologne setelah bercukur; compacts / kompak yang mengandung make-up;
dandan; dasar bedak untuk kulit; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi setelah bercukur; esensi halus; esensi mint [minyak esensial]; garam mandi tanpa obat; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata alis; gel pijat,
selain untuk keperluan medis; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat
untuk melembabkan kulit; glitter kuku; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; 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; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; 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 untuk kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim
after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik];
krim anti-penuaan; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim kecantikan; krim kecantikan balm;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim
malam; 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 pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih kulit wajah; krim penghalus kulit; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan
rambut; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk mengurangi selulit; krim wajah; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem ikatan potongan rambut; lilin carnauba
polishing untuk penggunaan laut; lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion
setelah bercukur; losion wajah; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut melambai; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up 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 untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; maskara rambut; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker pembersih mineral; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam
proses pembuatan; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak atsiri citron; minyak
esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak
esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak kasturi [wewangian]; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pijat; minyak
rambut; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur, bukan untuk keperluan
medis; paket wajah; parfum; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; pelembab; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelindung
matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih
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tangan; pembilasan rambut; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih
rambut; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengkilap
rambut; pensil alis; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; pewarna kosmetik; pewarna-pewarna rambut; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer
kuku [kosmetik]; primer make-up; 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
pembersih rumah tangga; produk perawatan bibir (kosmetik); produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rambut rontok; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun kosmetik;
sabun mandi; sabun mandi cair; sabun toilet; sabun untuk bahan kulit; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung
obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi,
minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun
mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk
mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; scrub
pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan
meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; 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 pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan
tangan; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan penataan rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan pengharum
ruangan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata,
balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan
perawatan rambut; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan perbaikan kuku; sediaan rambut santai; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir
surya; sediaan tata rias; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengikalkan rambut;
sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk pewarnaan awal rambut,
menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; semprotan rambut;
semprotan rambut dan gel rambut; serum kecantikan; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; shampo rambut; stiker nail art;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan;
susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tips kuku; tissue (penyeka) yang
telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wajah berkilauan; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037581
: 04/06/2021 18:11:36
:
: ARDIAN LAWKITO

540 Etiket

: Green Ville BO/12A, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510
: Rita Wihardja S.H.
: HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar 1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIGLIORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, hitam dan putih.
: 25
: ===Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Peci; Selop; Tshirt; baju kaos [pakaian]; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jas; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; korset; kutang
wanita; pakaian; pakaian bayi; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian olah raga; pakaian pengantin; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; piyama; sandal; sarung tangan [pakaian]; sepatu; setelan jas; sol sepatu; topi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037582
: 04/06/2021 18:27:53
:
: NURTAN SUBAGJA, ST

540 Etiket

: Jatimulya Regency Blok C 1 No. 18 RT/RW: 008/008, Kelurahan Jatimulya
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Kasturi Djuli, SH., SE.
: Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CheerUp + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange
: 44
: ===Chiropractic; Dokter gigi; Jasa Psikolog; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi kesehatan di bidang nutrisi, makanan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bidan; Jasa keperawatan; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang
medis dan nutrisi.; Jasa rumah keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Layanan bantuan medis yang berupa informasi
medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan
gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan pencarian data; Layanan klinik medis yang menyediakan obatobatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan perawatan kesehatan; Menyediakan
informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional
medis; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; berkebun; desain lansekap dan layanan berkebun; fisioterapi
[terapi fisik]; jasa seorang psikolog; jasa terapi; konseling kesehatan; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan
tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang nutrisi; layanan ahli kacamata; layanan bank darah; layanan bank darah tali
pusat; layanan bank jaringan manusia; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi;
layanan klinik gigi; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan
konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan
dukungan perubahan perilaku; layanan ortodontik; layanan panti jompo; layanan pengobatan alternatif; layanan perawatan gigi
keliling; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pijat kaki; layanan pusat kesehatan; layanan
rumah istirahat; layanan rumah konvensional; layanan sauna; layanan telemedicine; layanan visagists; layanan wisata medis
dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara
lain; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi
kesehatan melalui situs web; memberikan informasi medis melalui situs web; menyediakan informasi di bidang layanan medis,
layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan
medis; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management)
perawatan kronis; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; penanaman pohon untuk tujuan penyeimbangan
karbon; pengobatan homeopati [layanan pengobatan alternatif]; penyewaan peralatan dan instalasi medis; penyewaan
peralatan medis; penyewaan peralatan sinar-X medis; perawatan [medis]; perawatan kesehatan; perawatan medis ambulan;
pertamanan; pijat refleksi; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat; saran farmasi; sauna, pemandian, layanan pijat dan
terapi; terapi berbicara; terapi fisik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037583
: 04/06/2021 18:57:36
:
: ANTONIUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA GARDEN 3 BLOK A-12 NO. 15, RT. 003 / RW. 013, KELURAHAN
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALI DERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Venom dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, HITAM, ABU-ABU
: 19
: ===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; lis plafon pvc===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037584
: 04/06/2021 18:59:36
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: ANTONIUS

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA GARDEN 3 BLOK A-12 NO. 15, RT. 003 / RW. 013, KELURAHAN
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALI DERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAINSCOT dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU-ABU
: 19
: ===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; lis plafon pvc===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037585
: 04/06/2021 19:11:36
:
: ELISA TEGUH PURNOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Waterplace Apt.Tower D-32B, Jalan Lontar 3-5 Pakuwon Indah, Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SVRG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian olahraga; Pakaian untuk kegiatan aktif; 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); alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; booties untuk gym;
kaos yoga; kemeja yoga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian santai; pakaian untuk senam; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; sepatu olahraga; sepatu senam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037586
: 04/06/2021 19:15:17
:
: SUMITRA JOKO SANTOSO

540 Etiket

: Dusun Patuk Rt. 19 Rw. 07 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65173

Halaman 700 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mitra Kerupuk
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 30
: ===Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk;
Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang;
Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu;
Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau
popcorn; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk
ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037587
: 04/06/2021 19:16:37
:
: ELISA TEGUH PURNOMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Waterplace Apt.Tower D-32B, Jalan Lontar 3-5 Pakuwon Indah, Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SVRG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 28
: ===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; Bantal yoga (barang-barang
olahraga); Mesin latihan fisik; Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Pendukung atletik; Peralatan
ketahanan pembentukan otot; Peralatan untuk senam dan olahraga; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga
(kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga),
bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga),
pelindung tangan (peralatan olahraga); Sarung tangan untuk tinju; alat latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat peraga
yoga di alam roda yoga; alat untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat-alat olahraga; ayunan; ayunan yoga; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barbel;
barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan (cross training); batang paralel yang tidak rata untuk
senam; batu bata yoga; bebat-bebat (pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; blok yoga; bola gym untuk yoga; bola
untuk permainan; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; jaring untuk permainan bola; loncatan
untuk senam; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mesin berat untuk latihan fisik; mesin rehabilitasi dan
mesin latihan fisik (peralatan senam); pelindung siku [artikel olahraga]; pengikat kepala ; peralatan olahraga, selain untuk
keperluan terapi fisik; roda yoga; rol untuk sepeda latihan stasioner; sepeda latihan stasioner; tali pengikat jari; tali
pengikat pergelangan tangan; tali untuk senam ritmik; tali yoga; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik; yoga guling===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037588
: 04/06/2021 19:19:06
:
: NURHADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sidomukti RT 04/ RW 02 Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian Kab SIDOARJO,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61262
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TEVANO
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM

740

540 Etiket

Halaman 701 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HEINEKEN & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan hijau.
: 32, 33, 35, 40, 41
: ===Air rasa; Ale jahe dari minuman jus jahe; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman berbahan dasar bir
(alkohol atau tanpa alkohol); Minuman rasa buah; air dalam kemasan; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; ale jahe kering; bir; bir rendah alkohol; bir tanpa-alkohol; ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; koktail, tanpaalkohol; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; limun; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman
berenergi; minuman buah dan jus buah; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup malt
untuk minuman===
===Minuman beralkohol (kecuali bir)===
===Analisis Pasar; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; administrasi bisnis; administrasi bisnis hotel; analisis manajemen bisnis dan
konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; iklan; jasa konsultasi manajemen bisnis yang
disediakan melalui Internet; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui
jaringan komputer global; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan organisasi; layanan administratif; layanan iklan disediakan melalui Internet; manajemen bisnis komersial; manajemen
komersial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; penyediaan bantuan bisnis
operasional untuk perusahaan; sistematisasi data ke dalam basis data komputer===
===pembuatan bir; pembuatan bir bir untuk orang lain===
===Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Pendidikan; Penyediaan pelatihan dan pendidikan
sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; hiburan; jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan
minuman beraroma dan beraneka rasa; kegiatan olahraga dan budaya; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk
industri katering; menyediakan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037590
: 04/06/2021 19:22:14
:
: HOKY JAYANATA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kombespol M.Duryat No. 54, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAY'S KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, oranye, kuning, putih
: 30
: ===Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu rendang;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Campuran minuman berbahan dasar teh
herbal; Ekstra herbal (bumbu); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kue; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji yang mengandung (terutama)
mie; Mie; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Perasa alami dan
perasa herbal (selain minyak esensial); Saffron (rempah-rempah); Sambal Matah; Sambal cabe tabur; Sambal dari buahbuahan bawang merah; Saus untuk es krim; Teh dan teh herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh
herbal yang mengandung kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung
untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; asam [bumbu]; bahan pelembut kue; bawang merah olahan

: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel===
: DID2021037589
: 04/06/2021 19:21:50
:
: Heineken Brouwerijen B.V.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 702 dari 769

untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji rami untuk
keperluan kuliner [bumbu]; bubuk cabai [bumbu]; bubuk soda kue; bumbu; bumbu cabai; bumbu dan bumbu berbasis kakao
untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu olahan
[bumbu]; bumbu taco; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; campuran bumbu;
campuran bumbu untuk rebusan; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; cuka, saus dan bumbu
lainnya; es buah; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es rasa; garam; garam bawang; garam bawang
putih; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam untuk
memasak; garam yang bisa dimakan; gula aren; gula kelapa; gula madu herbal; gula pasir; herbal kering untuk keperluan
kuliner; jagung panggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kerupuk; ketumbar
kering untuk digunakan sebagai bumbu; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; lada [bumbu]; madu; madu herbal; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar jagung; makaroni; mie, dimasak atau tidak dimasak;
minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; paprika [bumbu]; pasta jahe [bumbu];
pasta kering; pasta sayur [saus]; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis
alami; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; pesto [saus]; ragi; ragi, baking powder; roti*; sambal; saos
tomat; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus
berbasis bawang putih; saus bumbu; saus cabai pedas; saus daging; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish;
saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus marinara; saus
mustard; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus salad; saus spaghetti; saus tartar; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; saus
untuk ayam; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus yang mengandung kacang; sediaan lobak [bumbu]; tablet madu herbal
[permen]; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat;
tepung roti; tepung serbaguna; vanillin [pengganti vanila]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037591
: 04/06/2021 19:27:57
:
: HOKY JAYANATA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kombespol M.Duryat No. 54, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAY'S KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, oranye, kuning, putih
: 2
: ===indigo [pewarna]; karamel [pewarna makanan]; kunyit [pewarna]; malt karamel [pewarna makanan]; pengental untuk zat
pewarna; pewarna; pewarna alami; pewarna asam; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna
makanan; pewarna makanan untuk keperluan rumah tangga; pewarna malt; pewarna organik; pewarna untuk digunakan
dalam pembuatan makanan; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna untuk kayu; pewarna untuk
mentega; pewarna untuk minuman; pewarna yang larut dalam alkohol; pigmen (zat pewarna); saffron [pewarna]; zat pewarna
pigmen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037592
: 04/06/2021 19:34:04
:
: HOKY JAYANATA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kombespol M.Duryat No. 54, Sidoarjo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAY'S KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, oranye, kuning, putih
: 29
: ===Bakso dan/atau lumpia udang; Jeli; Jeli, selai, kolak (compotes); Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Salad,

540 Etiket

540 Etiket

disiapkan; Sediaan (kacang) almond; Tahu; Telur; ayam goreng; bakso; buah mentah, diiris; campuran makanan ringan yang
terdiri dari buah kering dan kacang olahan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging panggang; ikan dan
kentang goreng; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang dikupas; kacang kaleng; kacang kedelai, diolah; kacang
manisan; kacang panggang; kacang, diawetkan; kacang, diolah; kaldu; keripik buah; keripik sayuran; krim mentega; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; mentega; mentega dengan bumbu;
minyak goreng; olesan berbahan dasar kacang; salad buah dan sayuran; salad kentang; sarden (ikan), kalengan; sayuran

Halaman 703 dari 769

mentah, diiris; sediaan truffle [jamur]; sosis daging; sup kacang; susu; truffle [jamur], diolah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037593
: 04/06/2021 20:12:19
:
: HENDRY

540 Etiket

: Jl. Gambir No. 62 RT. 002 RW. 005, Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang
Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ms ong
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===alas kaki; bra; bra olahraga; celana dalam; sandal; sepatu; sepatu datar; sepatu hak tinggi; sepatu sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037594
: 04/06/2021 20:15:04
:
: Acer Incorporated

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, Taiwan, R.O.C.
: Primastuti Purnamasari S.H.,
: Talavera Office Suite, 18th Floor Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32
: ===Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman isotonik; cordial (minuman tanpa-alkohol); esensi untuk membuat
minuman; minuman berenergi; minuman ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037595
: 04/06/2021 20:16:32
:
: SHENZHEN HUAJIE TECHNOLOGY CO., LTD

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.3A-1, Building 2, SouthChina International Printing Paper Packaging Logistic
Zone, No.1, South China Avenue, Hehua Community, Pinghu Street, Longgang
District, Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XTITAN logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===alat [bagian mesin]; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; alat pengasah [bagian mesin]; alat-alat listrik
yang dioperasikan; bros [alat mesin]; jig-gergaji [alat-alat listrik]; kopling untuk Mesin Perkakas; kunci pas power-driven; latihan
[alat-alat listrik]; mesin dan alat pengerjaan logam; obeng listrik tanpa kabel; obeng, listrik; obeng, pneumatik; palu [bagian
mesin]; peralatan mesin untuk logam bekerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037596
: 04/06/2021 20:18:26
:
: North Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

540 Etiket

Halaman 704 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1302, No. 3 building Sunmaxtech Park, No.8 Keyuan Road, Nanshan,
Shenzhen, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VAPECHIEF + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34
: ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak
esensial, untuk rokok elektronik.; alat penguap oral untuk perokok; filter untuk rokok; rokok elektronik; ujung kuning amber
untuk pemegang cerutu dan rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HEINEKEN INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 32, 33, 35, 40, 41
: ===Air rasa; Ale jahe dari minuman jus jahe; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman berbahan dasar bir
(alkohol atau tanpa alkohol); Minuman rasa buah; air dalam kemasan; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; ale jahe kering; bir; bir rendah alkohol; bir tanpa-alkohol; ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; koktail, tanpaalkohol; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; limun; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman
berenergi; minuman buah dan jus buah; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup malt
untuk minuman===
===Minuman beralkohol (kecuali bir)===
===Analisis Pasar; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; administrasi bisnis; administrasi bisnis hotel; analisis manajemen bisnis dan
konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; iklan; jasa konsultasi manajemen bisnis yang
disediakan melalui Internet; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui
jaringan komputer global; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan organisasi; layanan administratif; layanan iklan disediakan melalui Internet; manajemen bisnis komersial; manajemen
komersial; memberikan informasi bisnis melalui Internet; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; penyediaan bantuan bisnis
operasional untuk perusahaan; sistematisasi data ke dalam basis data komputer===
===pembuatan bir; pembuatan bir bir untuk orang lain===
===Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Pendidikan; Penyediaan pelatihan dan pendidikan
sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; hiburan; jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan
minuman beraroma dan beraneka rasa; kegiatan olahraga dan budaya; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk
industri katering; menyediakan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037598
: 04/06/2021 20:27:24
:
: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: OPPO Enco Buds

740

: DID2021037597
: 04/06/2021 20:20:20
:
: Heineken Brouwerijen B.V.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 705 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kabel USB; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; earphone; earphone untuk telepon seluler;
headphone; headset tanpa kabel untuk smartphone; mikrofon; pemutar media portabel; pengeras suara; pengisi daya
baterai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037599
: 04/06/2021 20:30:26
:
: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OPPO Enco Free
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kabel USB; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; earphone; earphone untuk telepon seluler;
headphone; headset tanpa kabel untuk smartphone; mikrofon; pemutar media portabel; pengeras suara; pengisi daya
baterai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037600
: 04/06/2021 20:36:09
:
: WIJAYA WIDYA GUNAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngangkruk, RT. 005, RW. 006, Kel. Caturharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55515
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: hayaticoffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037601
: 04/06/2021 20:38:16
:
: WIJAYA WIDYA GUNAWAN

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

740

540 Etiket

Ngangkruk, RT. 005, RW. 006, Kel. Caturharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55515

Halaman 706 dari 769

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: hayaticoffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi
yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman
Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krimer
yang tidak mengandung susu untuk kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk
kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma,
biji kopi, makanan ringan mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037602
: 04/06/2021 20:52:21
:
: PT. Bank Commonwealth

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, lantai 65, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CommBank Goalsaver
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037603
: 04/06/2021 21:02:32
:
: PT. Bank Commonwealth

540 Etiket

: Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, lantai 65, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

Halaman 707 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CommBank Goalsaver
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dam putih.
: 36
: ===Jasa perbankan; jasa keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037604
: 04/06/2021 21:14:40
:
: PT. Bank Commonwealth

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, lantai 65, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CommBank PayLater
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037605
: 04/06/2021 21:23:20
:
: PT. Bank Commonwealth

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Treasury Tower, District 8 Lot 28, SCBD, lantai 65, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CommBank PayLater
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 36
: ===Jasa perbankan; jasa keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037606
: 04/06/2021 21:23:34
:
: RAMAHDAN

540 Etiket

540 Etiket

: Kav. Polri Blok E/1245, Rt.001 Rw.002, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Putih dan Hitam.
: 9
: ===Kabel Busi; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel cdi; Pelampung Tangki Bensin; Sensor aki deteksi aki; Switch Stater; aki; aki
mobil; aki motor; duplikator piringan cakram (audio dan video); kabel aki; kabel data; kabel listrik; piringan cakram yang
direkam dengan musik===

Halaman 708 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037607
: 04/06/2021 21:24:38
:
: Robby Suherman, ST

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setra Duta Purnama J2 / 1A, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nasi Bakar Rambo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Merah
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; 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 untuk para tamu di restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual
makanan untuk dibawa keluar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037608
: 04/06/2021 21:25:17
:
: FANGDA HOLDING CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FURONG TOWN INDUSTRIAL ZONE, YUEQING CITY, 325600 ZHEJIANG, CHINA
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FANGDA DAN LUKISAN + HURUF CINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 7, 8, 9
: ===Alat pemotong batu; Mesin pengukir; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin;
alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; gergaji [mesin]; mata bor (bagian dari mesin); mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mesin las, listrik; mesin pemotong; mesin pemotong rumput; mesin penghancur sampah; mesin
pengolahan logam; mesin untuk pengolahan plastik; obeng, listrik; pahat untuk mesin; pemotong lubang; penggiling sudut;
penggilingan pemotong [peralatan mesin]; pisau [bagian mesin]; pistol semprot untuk cat; rig pengeboran; senjata kuku
pneumatik; stator [bagian dari mesin]===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Kunci
pas [perkakas tangan]; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas
ketam (perkakas tanggan); Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Senjata yang
dipakai pada sisi badan selain senjata api; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pertanian,
dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas tangan]; bor (peralatan tangan); bor untuk mengukir; gagang
pisau; instrumen dan alat untuk hewan menguliti; obeng, non-listrik; pisau *; pukulan alat-alat tangan menjadi; riveters [tangan
alat]; roda asah (alat tangan); senapan (alat tangan); tombak===
===Alat pendeteksi; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Sensor fotoelektrik; alat pengukur; instrumen dan perlengkapan
pengukur; instrumen survei dan pemetaan; kaca optik; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; mesin fotokopi
[fotografi, elektrostatik, termik]; peralatan dan instrumen optik; peralatan monitoring listrik; peralatan radiologi untuk keperluan
industri; perangkat pengukur; pointer laser===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037609
: 04/06/2021 21:30:41
:
: Monster Energy Company

Alamat Pemohon

: 1 Monster Way, Corona, California 92879, USA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 709 dari 769

740

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REHAB MONSTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32, 30
: ===minuman tanpa-alkohol===
===es teh; minuman berbahan dasar teh; minuman teh; teh; teh instan; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037610
: 04/06/2021 21:42:09
:
: RAMAHDAN

540 Etiket

: Kav. Polri Blok E/1245, Rt.001 Rw.002, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Putih dan Hitam.
: 12
: ===As overan gigi untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN;
BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Bos fork; CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling
bawah); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet
sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); Coil spring untuk suspensi
kendaraan darat; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk
sepeda motor; Kabel rem untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karet peredam getaran pada
kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; Kunci kontak sepeda motor; Pedal rem; Pegas peredam kejut untuk kendaraan;
Pelat kopling; Pijakan Kaki (footstep); Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; Primary Cop
Assy Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; REPAIR KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT
FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI REM);
REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (BAGIAN
DARI REM); Rantai penggerak untuk kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; Shock untuk sepeda motor; Tuas
Kopling; VALVE CHECK UNTUK REM; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY
(silinder roda); adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; as roda; bagian-bagian rem; ban untuk
kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan
roda untuk kendaraan darat; bearing (untuk kendaraan darat); bos lengan tengah untuk kendaraan; cover kunci kontak
kendaraan; dudukan mesin kendaraan; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk mobil; gearing untuk
kendaraan darat; gir sepeda; gril mobil; handle rem/kopling; kabel kopling; kabel rem; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
spion; kaca spion untuk kendaraan; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; karet rem (tutup abu); katrol pengantar untuk
kendaraan darat; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson untuk mobil; kopling (clutches) untuk
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; master rem kit; pedal rem untuk kendaraan; pelek roda;
pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor; penutup ban untuk
kendaraan; penutup gear; penutup hub; penutup kaliper rem; penutup kunci kontak; penutup master rem; penutup mesin (kap
mobil); penutup sistem kopling; penutup stir kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; penutup untuk tangki
bensin (gas) kendaraan; penutup untuk tangki gas mobil; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut
[kendaraan darat]; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; puli sabuk untuk kendaraan darat; rantai ban untuk kendaraan
darat; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk kendaraan
darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk kendaraan; rem tangan;
selang / kabel kopling; setelan rantai; shock Breker; silinder rem untuk kendaraan; stabiliser shock; standar kendaraan;
standar sepeda; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tensioner assy untuk kendaraan; tombol-tombol tuas
transmisi untuk kendaraan; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; trem; tromol; tromol mobil; tromol
sepeda motor; tutup batang katup untuk ban kendaraan; tutup rantai; tutup roda; tutup roda tengah; tutup tangki bensin
kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037612
: 04/06/2021 21:55:14
:
: BUDI KURNIAWAN

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kristal Garden Residense Blok C I No. 16 RT. 006 RW.004, Ciriung, Cibinong, Kab.
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Babi Pelepas Rindu (BAPER)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan restoran Jepang; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran daging
panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran cepat saji; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas jepang;
restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037613
: 04/06/2021 22:14:33
:
: SELVIANA MARGARETHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Madewi Blok B.2 No. 33 RT. 001 RW. 011 Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota
Bekasi, Jawa Barat - 17435 , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17435
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIAT NGOPI + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa hotel; Jasa penyewaan villa; Kafe kopi; Kafetaria; Kantin; Penyewaan tempat untuk acara
sosial; Restoran; Restoran Prasmanan; jasa katering; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; pemesanan akomodasi
sementara; pemesanan penginapan; penginapan turis; penyewaan alat memasak; penyewaan ruang serba guna; reservasi
kamar hotel dan penginapan sementara; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037614
: 04/06/2021 22:37:06
:
: Joko Susilo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. Bengkel besi RT.12/08, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MI AI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam, putih
: 25
: ===Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam

740

wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan,
pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam
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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; Rok dalam [pakaian dalam]; beha
dan miniset; bodices [pakaian dalam]; bralettes; celana dalam; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan
dengan pakaian luar; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam; kutang wanita; pakaian dalam; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam tenun; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian wanita
yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; 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; singlet; singlet olahraga; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037615
: 04/06/2021 23:45:58
:
: ERYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.A.YANI RT 006 RW 005 KEL.TANJUNG BALAI KEC.KARIMUN PROV.KEPRI
KAB.KARIMUN, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SanWang
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru,merah muda,putih
: 32
: ===air mineral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037617
: 05/06/2021 02:35:26
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010, Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIVINA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan Ungu
: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Pita plastik untuk kemasan; Plastik seal cup;
Tas goodie dari kertas atau plastik; film plastik susut untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau
plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik
PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga;
kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk pembungkus; kantong
plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik
untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk
mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; tas pesta dari kertas atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037618
: 05/06/2021 05:23:19
:
: NI NENGAH ARNITI

540 Etiket

: BANJAR JEHEM KAJA, Kel. Jehem, Kec. Tembuku, Kab. BANGLI, BALI 80671,
Kabupaten Bangli, Bali, 80671
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LENGAU WANGEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 3
: ===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, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Tissue wangi basah; Tisu yang diresapi dengan
wangi-wangian; batang dupa; dupa; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; kerucut dupa dan dupa; kunko [fumigasi dupa
untuk kamar wewangian]; masker kosmetik; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; parfum
air wangi; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering;
sachet untuk linen wangi; sediaan pewangi ruangan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; tongkat dupa; wangi-wangian;
wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian, wewangian dan dupa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037619
: 05/06/2021 06:03:21
:
: PT. KREATIF UTAMA YAKIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cihuni, Pagedangan, Kab. Tangerang 15332, Banten, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15332
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOTOLKUY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Biru
: 35
: ===Eceran dan grosir minuman; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara
online; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko online di
bidang makanan dan minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan toko grosir
menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman
beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali
bir; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; stan penjualan minuman; toko yang menjual
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037620
: 05/06/2021 06:19:09
:
: LUTFIANA DEWI NUR AFIFAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lingkungan Jajar, RT. 006, RW.004, Kel/Desa Kanigoro, Kec. Kanigoro, Kabupaten
Blitar, Jawa Timur, 66171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LF BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink; Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
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untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
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 antipenuaan; 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,
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mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama
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kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan
tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik
untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
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powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
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 antipenuaan; 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
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cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
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yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037622
: 05/06/2021 06:33:28
:
: ROUDHOUTUN SILVIA RIDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SIMPANG SULFAT UTARA, PERUM PANDANWANGI ROYAL PARK KAV. E
NO. 61 RT. 013 RW. 004 KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BE3SHA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 29
: ===Sediaan bawang; bawang putih panggang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037623
: 05/06/2021 06:39:08
:
: PT. KREATIF UTAMA YAKIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cihuni, Pagedangan, Kab. Tangerang 15332, Banten, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15332
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOTOLKUY
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah, Putih, Biru

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 719 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub
yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Depot penyediaan makanan dan minuman;
Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan
dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan
minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis
minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafetaria; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim;
Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai
teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai
makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian 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 di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); bar kopi; cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang
katering makanan dan minuman; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa
penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa-jasa yang disediakan oleh restoranrestoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe,
kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; katering makanan dan
minuman 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; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan
bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran,
kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan
ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan
kantin swalayan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dan minuman dibawa pulang;
layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan minum teh; layanan penyediaan minuman yang bisa
dibawa pulang; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh;
layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan teater makan malam menjadi
penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wine bar; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; 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 bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan
dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan
ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; 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 yang membutuhkan untuk tujuan amal;
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, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; pelayanan
dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; 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 perusahaan; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyewaan
mesin pengeluaran minuman; penyewaan peralatan bar; 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; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Halaman 720 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037624
: 05/06/2021 06:51:34
:
: NENY MARIANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. EMBONG BRANTAS GG. SD NO. 6 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN
KIDULDALEM KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Z&S FOOD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, BIRU, PUTIH, MERAH MUDA
: 30
: ===Kue; Kue-kue; Risoles; kue basah; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037625
: 05/06/2021 07:08:03
:
: SUMIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RANUGRATI III / 11B RT. 001 RW. 001 KELURAHAN SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOTASUMI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HIJAU,
: 29
: ===telor asin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037626
: 05/06/2021 07:18:00
:
: NIRMALA GITAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENGGER AYAM DALAM NO. 18-B RT. 002 RW. 014 KELURAHAN
TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIGI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, ABU-ABU
: 18
: ===Tas lipat berbahan kain; dompet; tas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037627
: 05/06/2021 07:31:14
:
: HERMAN LAYANTO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Graha Sunter Pratama RT/RW : 015/002 Kel/Desa : Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 721 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NARA = Suatu Penamaan.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat
terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; Baju safari; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana
jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Pakaian dinas seragam; 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, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Sandal Gunung;
Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Topi sebagai tutup kepala; Toro (Baju Kurung); 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; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; baju
bayi; baju dalam; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju olah raga; baju olahraga; baju pelindung; baju rajut; baju rajut
(pakaian); baju rami; baju tidur; celana bersalin; celana dalam wanita; celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana
panjang militer; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek denim; celana renang; celana tempur; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); earbands
[pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; kaus [baju ketat];
kaus kaki sandal; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; laci [pakaian];
legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian];
pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering;
pakaian kucing; pakaian linen; pakaian malam; pakaian pengendara sepeda; pakaian santai; pakaian santai untuk pria;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen
atau bahan reflektif atau neon; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki];
sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; 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]; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bot *;
sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bowling; sepatu golf; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kulit;
sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; sol sandal; sol untuk
sandal gaya Jepang; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; topi; topi ember; topi top; topi untuk anak-anak; topi
wol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037628
: 05/06/2021 07:43:22
:
: PERKUMPULAN MAKSIMUM EKSPLORER NUSANTARA

540 Etiket

: KAMPUNG GAGA RAWA KOMPENI RT.01/04 NO.48 KEL. KAMAL - KEC.
KALIDERES , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 722 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAXIMUM EXPLORER NUSANTARA M.E.N DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH, KUNING
: 25
: ===Balaclava; Jaket untuk bersepeda motor; Sweater; T-shirt; jas hujan motor; kaos; kemeja berkerah; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; rompi; sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037629
: 05/06/2021 08:05:51
:
: VENY WIDI BARDHAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI CEMPAKA PUTIH 1 BLOK P 37 RT. 008 RW. 005 KELURAHAN
ARJOWINANGUN KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADVCOOK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, KUNING
: 30
: ===Kue; Kue-kue; kue basah; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037630
: 05/06/2021 08:08:08
:
: ANDY HARYANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pademangan II Gg.24 No. 18, RT. 002, RW. 002, Kel/Desa Pademangan Timur,
Kec. Pademangan Selatan., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cell Repair
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Merah; Putih
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan
Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahanbahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan
herbal untuk keperluan medis; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal
untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk

740
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membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal
campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu
herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037631
: 05/06/2021 08:10:27
:
: SHENZHEN GREENSOUND HIGH-TECH CO., LTD.

540 Etiket

: 2nd/3rd F Building C, 2nd/3rd Building D, 13rd Tongfuyu Industrial Park, Fuhai
Street, Bao'an District, Shenzhen, China
: Nadira Resyani Putri S.S.
: Jl.Panglima Polim V No.12 RT.003 RW.004, Melawai, Kebayoran Baru,Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAPORLAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 34
: ===Penyangga rokok; kertas penyerap untuk pipa tembakau; kotak korek api dari logam mulia; kotak rokok; larutan nikotin cair
untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok
elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; rak pipa untuk pipa tembakau; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; vaporiser oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037632
: 05/06/2021 08:25:27
:
: YASRIL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lumbu Tengah VI C8/89. Rt.002 Rw.028 . Bojong Rawalumbu, Rawalumbu.
Bekasi - Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAMTES DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam dan Putih
: 5
: ===Jamu; Jamu herbal; obat herbal; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan multivitamin; suplemen makanan mineral;
suplemen vitamin; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037633
: 05/06/2021 08:56:04
:
: SUNDUS SURAIDA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MASJID NO. 9 B RT. 021 RW. 005 KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN
KARTOHARJO KOTA MADIUN, Kota Madiun, Jawa Timur, 63118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUDERKOE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS
: 30
: ===Bluder; Kue; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan penutup; Produk-
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produk susu; Roti kering; Roti pastry; Roti susu; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan roti; cokelat; kopi; kue untuk
makanan ringan; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan
sereal; permen; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; roti dan roti bun; roti*; tepung roti===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037634
: 05/06/2021 09:01:42
:
: LINA ANASTASIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KAWI NO. 35 RT. 002 RW. 002 KELURAHAN BULUKERTO KECAMATAN
MAGETAN KABUPATEN MAGETAN, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63315
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI JENGKI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, MERAH
: 30
: ===Kopi bubuk; biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk; kopi rempah; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar
kopi; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037635
: 05/06/2021 09:06:27
:
: LILIK SUPRIHARTINI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SELAT SUNDA IV D5 / 14 RT. 004 RW. 011 KELURAHAN LESANPURO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYLILY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, KUNING, OREN, PUTIH
: 29
: ===Sediaan jamur; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; keripik jamur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037636
: 05/06/2021 09:27:58
:
: WARDIYONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM GRIYA SAKINAH JL. MADINAH RAYA NO. 19 RT. 012 RW. 006 KEL.
BANDARJO KEC. UNGARAN BARAT, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50517
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D' on Coffee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH dan ABU-ABU
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso
dengan susu); Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman 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 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;

740
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minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minumanminuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat
minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037637
: 05/06/2021 09:36:04
:
: PT ANUGERAH GLOBAL SUKSES

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL BRATANG BINANGUN 1 NO 73, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SMILe RS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Biru Tua dengan Kode 0000ff ( R:0, G:0, B: 255 )
: 9
: ===Chat dan email application ( software); Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak sistem
parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk
merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card,
Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil
dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment, Universal sensor lot system; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk
survey; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa
optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak kontrol
orangtua (parental control software); software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di
bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; tag [RFID] identifikasi frekuensi
radio===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037651
: 05/06/2021 11:45:50
:
: NURBETI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DANAU BELAYAN V C4-D1 RT. 009 RW. 008 KELURAHAN LESAN PURO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NURB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT
: 18
: ===Tas Kulit; dompet; kulit dan tas kulit imitasi; sabuk kulit; tas; tas kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021037652
: 05/06/2021 11:52:04
:
: SUHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANDULAN GG. 4 NO. 855 RT. 006 RW. 003 KELURAHAN BANDULAN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: STARCANDY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, PEACH, MERAH
: 30
: ===Permen; lolipop [gula-gula]; permen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037653
: 05/06/2021 11:57:12
:
: IKA SARI JULIANTI PASERU, S.K.M.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kijang Raya No. 6A, RT/RW:003/002, Kel/Desa: Birobuli Selatan, Kecamatan:
Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEZA GLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Hijau
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Garis Mata (Eye liner); Gel pelembab kulit; Gel untuk mandi; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); 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 mandi
untuk bayi; 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 menghapus make-up; Losion pelindung sinar
UV; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih untuk badan; Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik);
Penyegar nafas tidak mengandung obat; Pomade alis; 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 Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; balm cukur; balm rambut non-obat; 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 masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak
untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi
pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah; formula anti-kerut; foundation cair; garam mandi; 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 pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah dicukur;
gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk
keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; kondisioner kain; kondisioner sampo;
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 perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antikerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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
pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim
siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion;
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 kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk
wajah tidak mengandung obat; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion
kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion
non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim

740
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perawatan matahari; 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 perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah
tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; 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
pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
minyak almond; minyak mandi tanpa obat; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum; pasta gigi
dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung
bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih kulit; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah
kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil untuk bibir; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; pomades untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun
lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; 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; sabun tubuh tanpa obat; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisionerkondisioner; sediaan baskom tanpa obat; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; 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 menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan
tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi
palsu; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; 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; 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; tabir surya tahan air; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh
yang tidak berobat meresap; warna pipi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037654
: 05/06/2021 11:59:51
:
: ANITA YULIA RAHMAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KENDALSARI BARAT RUKO KAV. 5 RT. 004 RW. 010 KELURAHAN
TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VAHAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HITAM, PUTIH, HIJAU, UNGU, ORANGE
: 29
: ===Salad sayuran; Salad, disiapkan; Susu kocok; makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; salad
buah; salad sayuran; sediaan salad (sayuran)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037655
: 05/06/2021 12:07:48
:
: BECHTELIN ASMARANI

540 Etiket

: PERUM PONDOK PUSPA INDAH B-5 RT. 011 RW. 002 KELURAHAN
MULYOREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

Halaman 728 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERDELAPAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, ABU-ABU, MERAH
: 30
: ===Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk; kopi giling; minuman
berbahan dasar kopi; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman kopi; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037656
: 05/06/2021 12:14:18
:
: LUCY FINASTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM PURI BUNGA 2 BLOK A/38 RT 002 RW. 011 KELURAHAN JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLETHIKANELUCY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, KUNING, MERAH
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037658
: 05/06/2021 12:25:27
:
: Lukman Ari Sofyan

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Kalibalik rt 02 rw 02 Kec. Banyuputih Kab. Batang, Jawa Tengah, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah, 51271
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sam Lukem
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam & putih
: 25
: ===Pakaian; Pakaian Pria; Pakaian [pakaian]; Pakaian wanita; celana pakaian; pakaian; pakaian pria; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037659
: 05/06/2021 12:30:13
:
: Ida Puspitasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Lesti no 24, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60241
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MINI PRIMO
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

Halaman 729 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: HITAM, COKLAT, PUTIH, BIRU, HIJAU, UNGU, ABU-ABU
: 9
: ===Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Wadah lensa kontak; alat pembersih lensa kontak; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; tempat untuk
kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; wadah untuk lensa kontak===
: DID2021037660
: 05/06/2021 12:43:16
:
: VICHIE MARIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PONDOK CEMPAKA INDAH BLOK F-23 RT. 006 RW. 002 KELURAHAN
MULYOREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRISULTAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANGE
: 29
: ===Pempek; Pempek Sambal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037661
: 05/06/2021 12:50:09
:
: IRA MAESARA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CANDI SARI 1 NO. 17 RT. 002 RW. 010 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AVERAMEA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH
: 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037662
: 05/06/2021 12:58:35
:
: Rintan Eliza Joda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Linkg. Permata Nusa dua III/1, Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Glow'sShe
: Dia (wanita) adalah sinar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink gold
: 1
: ===Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan krim ,
losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim,
losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037663
: 05/06/2021 13:30:01
:
: ABDUL RAHMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN GODEAN KM.4,5 NO.66, Banyuraden, Kec.Gamping, Kab. Sleman,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iRoom Service
: sebuah ruang pelayanan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan hitam
: 37
: ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer server; Instalasi, pemeliharaan, dan layanan perbaikan di bidang
komputer, telekomunikasi, jaringan, komunikasi, dan keamanan jaringan.; Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan piranti keras
komputer, piranti keras jaringan komputer, dan komponen piranti keras komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Jasa
perbaikan handphone; instalasi dan perbaikan komputer; instalasi dan perbaikan perangkat keras komputer; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan komputer dan periferal komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik,
listrik dan mekanik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kontrol elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan pemantauan elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan perangkat keras komputer dan peralatan dan peralatan pengajaran elektronik; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem pemrosesan data elektronik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat keras komputer untuk sistem telekomunikasi; jasa dukungan teknis yaitu troubleshooting yang bersifat perbaikan
perangkat keras komputer untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian,
virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa pemasangan dan perbaikan gelas
kaca; jasa pemeliharaan dan perbaikan; jasa perbaikan; jasa perbaikan dan jasa pemasangan; konsultasi terkait dengan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan perangkat
keras komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat keras komputer;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan komputer, perangkat periferal
komputer; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan peralatan teknologi informasi; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengatur elektronik; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan periferal komputer;
pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; perawatan dan perbaikan perangkat keras komputer dan jaringan
komputer; perbaikan atau pemeliharaan komputer; perbaikan dan pemeliharaan komputer dan peralatan telekomunikasi;
perbaikan dan pemeliharaan komputer dan perangkat keras telekomunikasi; perbaikan dan pemeliharaan smartphone;
perbaikan elektronik konsumen; perbaikan komputer; perbaikan komputer yang rusak; perbaikan peralatan bisnis elektronik;
perbaikan peralatan elektronik; perbaikan perangkat keras komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037664
: 05/06/2021 13:56:35
:
: IRMA GUSMAYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON SEREH I NO.1, RT001/ RW 015, KELURAHAN PISANGAN BARU,
KECAMATAN MATRAMAN, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13110
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: arana food & beverages
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon telur; Acar Telur; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan;
Asam pedas Ikan Baung; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar
Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai
Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek
Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng
disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang;
Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang;
Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung
isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas
berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam
rempah madu; Ayam ungkep; 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

740

Halaman 731 dari 769

dan/atau ayam; Baso Tahu; Bekakak Ayam; Bistik Daging Sapi; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt;
Buah bersalut gula; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran
kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah kelapa; Buah kurma; Buah-buahan dalam kaleng; Cacak Ikan; Cangkang telur
(dipisah dari putih dan kuning telurnya); Cream for beverage [dairy products]; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung
original); Dadih ikan keju; Daging Sapi Lada Hitam; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Empal Sapi; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gulai Ikan
Patin; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai ayam; Gulai sapi; 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; Isian buah untuk hidangan; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli sayuran;
Kacang Telur; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kelapa
(buah), tanpa kulit; Kembang tahu pita; 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 Kentang Telur Asin; Keripik tahu;
Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim
untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai
berbahan dasar susu; Kripik ikan; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lansyen ayam; Lidah sapi asap; Mackerel (ikan) asap;
Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran;
Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari
daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama
terdiri dari sayuran; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran;
Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng;
Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu
dan yoghurt beku; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan
atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan
laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan
sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama
mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Masakan olahan ayam
yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan
pengganti makanan cair; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat utamanya dari susu
atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman yang mengandung putih
telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minyak goreng (semprot) berbahan
dasar sayuran; Nugget tempe; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar telur; Onigiri Ikan; Opor Ayam; Orak-arik Telur
Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pasta ikan; Pasta makanan yang terbuat dari
ikan; Pasta sayur; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan; Pepes Ayam; Pepes Tempe;
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; Produk olahan daging sapi; Produk tahu
(kacang dadih); Rambak kulit sapi; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Sapi;
Rolade Sapi; Salmon (ikan) asap; Sarang burung dengan sari buah pir; Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate
Makanan Laut (Seafood); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung; Sate Udang; Sayur Asem
Betawi; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran yang dihaluskan (dalam
bentuk pasta atau cairan); 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 Trout (ikan) laut; Sediaan
boletes [jamur]; Sediaan buah-buahan; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan
jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar
yang bisa dimakan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur]; Semur Ayam; Semur
Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Siomay sayuran; Sosis ayam; Soto Udang; Suet (lemak pada
pada sapi) untuk makanan; Sup Ikan Batam; Sup bakso matzo; Susu cair dalam kemasan; Susu protein dari telur; Taburan
buah untuk digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut;
Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar
padang; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; 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; Tum Ayam; Tumis
Jamur; Tumis Tahu; Tumis Tempe Kecap; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus
ayam; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku Balaga Ikan Mas; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age
[potongan tahu goreng]; acar (ikan) herring; acar ikan; air dadih; air kaldu; akar sayuran olahan; ayam; ayam bumbu beku
(frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam kecap; ayam kukus; ayam
panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat
dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak;
bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; 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; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bayam, beku; bayam, dimasak; beri (buah), diolah; boletes [jamur],
diawetkan; boletes [jamur], diolah; buah ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah botol; buah cepat beku; buah dan
sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
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dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak;
buah diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris;
buah mentah, kupas; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang sudah
diolah; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan, dikeringkan; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bulgogi [Hidangan
Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; burger berbahan dasar larva serangga [roti];
burger berbahan dasar serangga [roti]; busa ayam; cairan 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 (whey
powder) (hasil produk susu); 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 yang mengandung lemak untuk irisan roti; ceri(buah), diolah;
chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari
tahu dengan pasta kedelai kaya]; clementine (buah), diolah; cod (ikan), tidak hidup; daging atau ikan kalengan; daging ayam;
daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging ham sapi; daging kaleng, ikan, sayuran dan buahbuahan; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging, ikan, unggas dan
binatang buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan
Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; daun anggur (buah), diolah; dendeng
ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; doenjang jjigae
[Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ekstrak daging
sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk
makanan; esens ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; goji berry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan
salmon); hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu sapi; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri
dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; 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 olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir
goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan
buah; irisan buah, kalengan; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isian buah untuk roti dan kue; 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, diawetkan; 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; jamur, kering; jeli buah; jeli ikan; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk mandarin
(buah), diolah; jus buah untuk memasak; jus sayuran untuk memasak; jus truffle (jamur); kacang dadih (tahu); kacang dadih
[sayuran olahan]; kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kakap merah (ikan), tidak
hidup; kaldu ayam; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keripik bayam; keripik buah;
keripik ikan; keripik jamur; keripik sayuran; keripik tempe; klipfish [ikan cod asin dan kering]; kolak buah; konsentrat sayuran
untuk keperluan kuliner; kornet ayam; kornet sapi; krim berbahan dasar sayuran; kroket ayam; kroket ikan; kue ikan; kue ikan
thailand; kulit buah; kuning telur; lemak daging sapi; lemak sapi untuk makanan; lemon (buah), diolah; loganberry (buah),
diolah; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan
sayuran; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam;
makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar
tahu; 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 olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan
dasar ikan; makanan ringan 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; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan siap
saji terutama terdiri dari tahu; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan yang berbahan dasar daging,
ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger
mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; mangga (buah), diolah; masakan matang yang terbuat dari daging sapi,
ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; melon (buah), diolah; mengolah sayuran akar yang bisa
dimakan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan jus buah; minyak bayam; 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]; minyak sayur
dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; morels [jamur], diawetkan; morels [jamur],
diolah; mousses ikan; mulberry (buah), diolah; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti
burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa
sawit (untuk makanan); olesan berbahan dasar ikan; olesan berbasis buah; onigiri ayam; paprika jalapeno yang dilapisi tepung
roti dan digoreng; pasta buah; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta sayur [purees]; pengaturan buah olahan; pengaturan buah
potong; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati;
pengganti telur; pepes ikan; pepes tahu; perasan pasta buah; persediaan daging sapi; pie jamur; potongan daging sapi;
potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; prem (buah); produk daging sapi; produk ikan
asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan terutama terdiri
dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah;
produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk olahan ikan dalam
botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk-produk berbahan dasar daging ikan; purees (bubur)
sayuran; putih telur; putih telur cair; quince (buah), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging; roti burger daging kalkun;
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roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti
hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; salad ayam; salad buah dan sayuran; salad sayuran; salad
sayuran precut; salad telur belanak; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sapi panggang; sarden (ikan), bukan
hidup; sarden (ikan), kalengan; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran
beku; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah,
diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak,
disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk;
sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sediaan Ikan; sediaan
buah merah; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan
jamur shiitake; sediaan morels (jamur); sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle
[jamur]; selai buah; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serpihan ikan kering [furi-kake]; serpihan lapisan kering untuk
ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie (roti); sosis ikan; sosis sapi; steak ikan; strained (yogurt padat) tanpa
air dadih (whey); sultana (buah anggur hijau tanpa biji); sup ikan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); 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 non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, bijibijian 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 sapi; susu sapi bubuk; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan),
tidak hidup; tablet susu sapi; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan
daging, ikan atau sayuran]; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk;
telur cair; 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 jamur; tempura telur; tepung ikan untuk makanan manusia; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam
[jamur], diolah; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines ayam; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas
peru]; 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; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur yang bisa
dimakan]; udang beku; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037666
: 05/06/2021 14:30:45
:
: MAYA PAWITRA, SH, MH
: Jalan Tunggul Ametung I No. 8 RT 005 RW 002 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur., Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: c42 by Maya Pawitra, S.H., M.H
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: DID2021037667
: 05/06/2021 15:00:29
:
: AFRIDA SARANINGTIAS,AM.KEB

540 Etiket

: Dusun V Nambah Wangi RT. 002 RW. 005, Kel. Nambah Dadi, Kec. Terbanggi
Besar, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung., Kabupaten Lampung Tengah,
Lampung
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIULLA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, PINK, HITAM
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Jamu; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Suplemen gizi dan makanan,
yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplement;
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makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan herbal; sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan; vitamin===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037668
: 05/06/2021 15:09:24
:
: Arie Hartanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PINANGSIA TMR NO.9 RT005 RW005 PINANGSIA, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: La Lumiere Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA / PINK
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

740

pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis;
bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas
[astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker
tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar
untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah
bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi
tanpa obat; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain
untuk keperluan medis; gel setelah dicukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; glitter kuku; gulungan
abrasif; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan
dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizuoshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan
medis; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab antipenuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih kuku; pena cat kuku;
pencuci tangan tanpa obat; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; penyegar nafas; perekat untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat
lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; rendam kaki tanpa
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pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa
obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat;
sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol,
bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut;
sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda
kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub
roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa
obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pijat
tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; semir boot; semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian;
semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap;
udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian alami; wewangian kayu cedar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037669
: 05/06/2021 15:50:47
:
: Ivana Setiawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Darmo Indah Timur 3/Q-29, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60187
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Venopi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

540 Etiket

dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan
berbagai ketrampilan dan pengalaman; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
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untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barangbarang dan/atau jasa-jasa; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja
professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; menyediakan dan mengoperasikan pasar
online untuk penjual dan pembeli barang dan 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 fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan
penjual barang dan jasa; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan pasar barang dan jasa
secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan
penjual; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037670
: 05/06/2021 15:54:02
:
: Patricia Ferrari Juanita

540 Etiket

: Jl. Adityawarman No. 69, RT/RW. 005/002, Kelurahan Melawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mil Village
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; kafe; katering makanan dan minuman; rumah makan===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037671
: 05/06/2021 16:07:01
:
: PT. Kolaborasi Talenta Asia

540 Etiket

: Gedung FX Sudirman Lt. 7, Unit 02-04 C, Jl. Jenderal Sudirman, RT. 001 RW. 003,
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KINIMUSIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Putih
: 41
: ===jasa produksi musik; layanan produksi video musik; produksi dan penerbitan musik; produksi musik; produksi rekaman
musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037672
: 05/06/2021 16:18:25
:
: CV. Dilapanga Teknologi Perkasa

540 Etiket

: Griya Loka Sektor 1.4 Blok G1 / 12, Bumi Serpong Damai City, Kota Tangerang
Selatan, Banten
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FOODWALL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah
: 38, 9
: ===penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten
hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial===
===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)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037673
: 05/06/2021 16:28:32
:
: Jony Laksana Kurniadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Dwiwarna II Gg I No.19 RT/Rw: 011/010, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Handajani S.E, SH
: Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARROWSFAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru, Kuning, Orange
: 35
: ===toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021037674
: 05/06/2021 16:37:58
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Collab Asia, Inc

Alamat Pemohon

: 3500 S Dupont Highway, Dover, Country of Kent, Delaware 19901, United States of
America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Collab Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; nasehat manajemen;
pemasaran media sosial; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037675
: 05/06/2021 16:39:56
:
: SULIKATIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JANGKUNGAN I / 7 RT. 003/004 KEL. MANGUNSARI KEC. SIDOMUKTI KOTA
SALATIGA JAWA TENGAH, Kota Salatiga, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP OKE SIP + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, BIRU, KUNING, HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; 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.; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat;
kwetiau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie telur; misoa; sohun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037676
: 05/06/2021 16:41:08
:
: SULIKATIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JANGKUNGAN I / 7 RT. 003/004 KEL. MANGUNSARI KEC. SIDOMUKTI KOTA
SALATIGA JAWA TENGAH, Kota Salatiga, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CAP LENTUR + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; 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.; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat;
kwetiau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie telur; misoa; sohun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037677
: 05/06/2021 16:48:16
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: RUTHACHER ELIM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Babatan Pantai Utara 4/18, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, emas
: 28
: ===Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bantal yoga (barang-barang olahraga); Blok start untuk olahraga; Mainan,
barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola
busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran
kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung lutut untuk penggunaan olahraga kriket; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan untuk
kegiatan olahraga; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras); alat
beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat-alat olahraga;
bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan pelindung untuk digunakan
dalam olahraga; bantalan sikut (peralatan olahraga); barang-barang senam dan olahraga; beban pergelangan kaki untuk
berolahraga; bebat-bebat (pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bobot kaki [artikel olahraga]; bobot pergelangan
tangan untuk berolahraga; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga raket; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga;
cawat olahraga untuk tujuan atletik; dekorasi untuk pohon Natal; diskus [artikel olahraga]; ekspander dada [berolahraga];
ekspander[berolahraga]; game, mainan dan mainan; jaring untuk lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; lapisan pelindung
untuk bermain olahraga; masker wajah untuk olahraga; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin memanjat tangga untuk
berolahraga; mesin resistensi untuk berolahraga; papan pegas [artikel olahraga]; pelindung anggota tubuh (barang-barang
olahraga); pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga);
pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk penggunaan olahraga);
pelindung panggul (untuk penggunaan olahraga); pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga);
pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; pendukung
atletik pria [artikel olahraga]; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; peralatan olahraga; peralatan
olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga,
selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan untuk senam; peralatan video game; pergelangan tangan dan bobot pergelangan
kaki untuk berolahraga; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pompa untuk menggembungkan bola
olahraga; rantai (barang-barang olahraga); rintangan untuk olahraga lari; rompi pemberat (barang-barang olahraga); sabuk
angkat berat [artikel olahraga]; sarung tangan olahraga; senjata tombak [artikel olahraga]; string untuk raket olahraga; target
elektronik untuk permainan dan olahraga; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga);
tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

, Kota Surabaya, Jawa Timur

: JID2021037678
: 05/06/2021 16:48:25
:
: Collab Asia, Inc

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 3500 S Dupont Highway, Dover, Country of Kent, Delaware 19901, United States of
America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Collab Asia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa periklanan media sosial; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; nasehat manajemen;
pemasaran media sosial; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037679
: 05/06/2021 16:55:53
:
: SOEDJIATI

540 Etiket

Halaman 740 dari 769

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duta Mas Blok E-7 No.1 Rt. 008/009 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RACTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===Alat potong besi; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Batu asah; Batu asah sabit; Batu potong besi (manual);
Batu potong keramik (manual); Beliung; Beliung (alat); Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Gada; Gerek runcing (alat
tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit
pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi
pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Kotak pisau silet; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran;
Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci
pas pipa; Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Pacul; Palu besi; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Pisau silet; Pompa air
tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan,
pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat
pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot
cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong
rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas
tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprotpenyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), borbor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),
alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; SENDOK SEMEN; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tangkai batu asah; alat ratchet
tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit;
beliung; bilah gergaji besi; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur
dan berisi silet/pisau cukur; golok pemotong daging; gunting rumput [instrumen tangan]; jack sepeda motor mengangkat,
tangan-dioperasikan; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; kampak; kotak kunci pas; kunci L; kunci hex; kunci pas
adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan
sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci
pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; mata gergaji bundar PCD (peralatan
tangan); mata obeng; obeng, non-listrik; palu batu; palu cakar; palu kayu; palu tukang batu; pegangan ratchet; pemangkasan
gergaji [alat-alat tangan]; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penjepit tang menjadi
instrumen body piercing; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; pisau cukur dan silet; pisau jack; pompa
tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; pukulan tang [alat-alat tangan]; reversible rachet
handle; singkatan jack tangan; soket kunci pas; tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk hewan menguliti;
tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan pompa *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037680
: 05/06/2021 16:55:55
:
: RUTHACHER ELIM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Babatan Pantai Utara 4/18, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRASSER ACCESSORIES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru
: 26
: ===Pengencang retsleting; Pin; Pita; Rol rambut listrik; Tali elastis untuk pakaian; Tali gesper; anyaman rambut; bahan strip

740

540 Etiket

, Kota Surabaya, Jawa Timur

Halaman 741 dari 769

untuk menghias tepi pakaian; bando; bantalan bra silikon untuk pakaian; bordir perak; bros, selain perhiasan; buah buatan;
bulu [aksesoris pakaian]; bunga buatan; busur untuk rambut; dekorasi rambut; ekstensi rambut; gesper [aksesoris pakaian];
gesper ikat pinggang, bukan dari logam mulia, untuk pakaian; gesper, bukan dari logam mulia [aksesori pakaian]; hiasan
renda; hiasan topi dan sepatu; hiasan untuk pakaian; ikat rambut; jalinan pita; jaring rambut; jarum bordir; jarum rajut; jepit
rambut; jepit rambut ikal; jepit untuk pakaian; jepitan rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; kait dan
mata; kait untuk korset; kancing; kancing, kait dan mata, pin dan jarum; kepang; kertas pengeriting rambut; klem rambut; kogai
[pin rambut hias untuk penataan rambut Jepang]; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; loop untuk pakaian; manikmanik, selain untuk membuat perhiasan; pengait pakaian [pengencang]; pengeriting rambut, non-listrik, selain alat tangan; pin
rambut keriting; pin topi, selain perhiasan; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki; pita dekoratif [perlengkapan jahit menjahit];
pita elastis; pita hadiah; pita rambut; pita tekstil; pita untuk rambut; potongan rambut; rambut alami untuk dipakai; rambut
elastis; rambut gesper; rambut ikal; rambut manusia; rambut palsu; rambut sintetis untuk dipakai; renda; renda, kepang dan
sulaman; sayuran buatan; sulaman; sulaman untuk membuat sepatu; tali untuk alas kaki; tambalan untuk pakaian; topi hiasan
rambut; topi pewarna rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037681
: 05/06/2021 17:02:30
:
: ADITYA PRAMUDITA SUSILO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cemara No.31, Blitar
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXTRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, merah
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap manis; kecap [soy sauce]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037682
: 05/06/2021 17:04:59
:
: jokoanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: taman kopo indah 3 blok e 10 no.2, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: jus
: jaya usaha sentosa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
: ===pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037683
: 05/06/2021 17:13:46
:
: PT. INDRACO GLOBAL INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Mayjend Yono Soewoyo No.66 Lantai 6, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MATERIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya;

740

Halaman 742 dari 769

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 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.; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Braket untuk ponsel; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Die
prosesor kemasan dan casing; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Kabel USB untuk ponsel; Kartu memori Digital [SD]
aman; Kasing ponsel; Konektor ponsel untuk kendaraan; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters;
Pengisi baterai portabel 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 yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Perangkat yang
dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home
theatre, dan sistem hiburan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi,
audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran;
Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Stand yang
disesuaikan untuk ponsel; Tali Telepon Seluler; Tas khusus untuk ponsel; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat kendali jarak jauh untuk
mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat navigasi untuk mobil; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur,
pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan,
mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel;
aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; bantalan telinga untuk headphone; baterai untuk ponsel; bingkai foto digital; casing
untuk ponsel pintar; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk
menyimpan laptop; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan untuk telepon seluler; earphone; emotikon yang dapat
diunduh untuk ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film
pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung yang
disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; handset telekomunikasi seluler; headphone
in-ear; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan
komputer tablet; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; kalkulator; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kasing dan penutup untuk laptop; kasing tahan air untuk ponsel pintar;
kasing untuk komputer tablet; kasing untuk pemutar media digital; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; keypad
untuk ponsel; kit hands-free untuk ponsel; komputer laptop; kunci pintu digital; masker pelindung; masker untuk perlindungan
terhadap debu; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan
digital atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mesin hitung dan penyortiran uang;
mikrofon handsfree untuk ponsel; mouse komputer 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; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pelat punggung ponsel;
pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung
layar privasi disesuaikan untuk ponsel; 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 ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung wajah,
selain untuk tujuan medis; pemancar dan penerima nirkabel; pemutar kaset audio untuk mobil; pengisi daya baterai untuk
komputer laptop; pengisi daya baterai untuk ponsel; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup pelindung yang
disesuaikan untuk laptop; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk
ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga ponsel pintar; peralatan dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan radio dan televisi; perangkat keras komputer, komputer, dan
periferal komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat
dan displai elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat pengisian baterai elektronik dalam
bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perekam dan pemutar
musik digital; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; printer warna digital; program sistem operasi jaringan untuk
ponsel; ransel punggung yang khusus disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; router nirkabel; sarung untuk laptop;
sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan pelindung; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel; stasiun
docking laptop; stasiun docking untuk ponsel; tablet digital; tali ponsel; tampilan untuk ponsel; tas disesuaikan untuk laptop;
tas yang didesain untuk komputer laptop; telepon digital; telepon seluler digital; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan
notebook; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk
ponsel; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021037684
: 05/06/2021 17:25:50
:
: MUHAMMAD ADAM RIZIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KAPUK KEBON JAHE, RT.013, RW.003, KEL. KAPUK, KEC. CENGKARENG,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11720
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: amerta amour koffie

540 Etiket

Halaman 743 dari 769

566

Arti Bahasa

: cinta abadi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS (GOLD)
: 43
: ===Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan
ringan; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037685
: 05/06/2021 17:51:06
:
: Brain Eka Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pandan Sari No. 31A, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Es Jeruk
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga
: 32
: ===jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; minuman jus jeruk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037686
: 05/06/2021 18:09:35
:
: SURIAWATY ISKANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SA'ABA NO. 40 RT.013 RW.002. MERUYA SELATAN, KEMBANGAN,, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNNY ORTHO DAN LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH PUTIH
: 10
: ===Dot botol susu; botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037688
: 05/06/2021 18:28:11
:
: Faizah Mohamad Lahdji

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ketapang Ardiguno 9 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya
Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AL-LAHDJI ( Lihat No. IDM000248772 )
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Gamis pria; Ikat pinggang; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;

740

Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Lambak (Sarung); Mukena; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); 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 muslim; 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

Halaman 744 dari 769

(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Peci; 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 tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin;
Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat
Pinggang); Songkok (Peci); Songkok Bodor; Surban; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju busana muslim;
dalaman jilbab; gamis; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan
blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jilbab;
kerudung [pakaian]; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian olahraga muslim; 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; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; sandal dan sepatu pantai; 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 untuk
dipakai; sorban; syal dan jilbab; topi dan peci===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037689
: 05/06/2021 19:12:14
:
: ROBERT KOSASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUARA KARANG L 9.T/20, RT. 013/RW. 015, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PC 8000
: PC 8000 = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 7
: ===Pompa air ; impeller pompa===

740

540 Etiket

Halaman 745 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037690
: 05/06/2021 20:23:00
:
: SUROYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ARIF MARGONO VI / 8 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN KASIN KECAMATAN
KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUBAGH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANGE, MERAH, HITAM
: 29
: ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Hasil produksi susu; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es
krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik
dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; 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; makanan penutup susu dingin; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu,
yaitu susu evaporasi; minuman yang terutama terdiri dari susu; produk susu; susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es
krim, es susu dan yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037691
: 05/06/2021 20:32:57
:
: RUDI ICHWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SANAN VII / 34 RT. 006 RW. 016 KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUDI_I
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH, KUNING, HITAM, MERAH, COKELAT
: 29
: ===kacang kedelai, diolah; keripik; keripik kedelai; keripik tempe; makanan ringan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan
berbahan dasar kedelai; tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037692
: 05/06/2021 20:39:44
:
: NADIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NUSA INDAH NO. 31 RT. 004 RW. 013 KELURAHAN LOWOKWARU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAAMINI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH MUDA
: 25
: ===daster; pakaian===

740

540 Etiket

Halaman 746 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037693
: 05/06/2021 20:50:15
:
: VIKKY DWINPUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MAYJEN HARYONO NO. 180 RT. 003 RW. 005 KELURAHAN DINOYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DREAMHIKE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, HITAM
: 22
: ===tali untuk tenda; tas penyimpanan untuk tenda yang terbuat dari bahan tekstil; tas penyimpanan untuk tiang tenda; tempat
tidur gantung; tenda *; tenda untuk berkemah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037694
: 05/06/2021 20:54:39
:
: KARNADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KREWEH RT. 014 RW. 004 KELURAHAN GUNUNGREJO KECAMATAN
SINGOSARI KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARISMAH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; alas
kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandalsandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian; penutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); sandal; sandal jepit; sandal pelindung kaki; sepatu; sepatu dan alas kaki; sepatu gunung; sepatu
sandal; sol sandal; topi; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037695
: 05/06/2021 20:57:10
:
: MUHAMMAD ZAINAL ILMI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUMBERAWAN RT. 001 RW. 003 KELURAHAN TOYOMARTO KECAMATAN
SINGOSARI KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARTOUR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Sandal Gunung; alas
kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandalsandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; pakaian; penutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); sandal; sandal jepit; sandal pelindung kaki; sepatu; sepatu dan alas kaki; sepatu gunung; sepatu
sandal; sol sandal; topi; topi dan peci===

740

Halaman 747 dari 769

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037696
: 05/06/2021 21:07:54
:
: DINI TRI WAHYUNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KH. ZAINUL ARIFIN IV / 977 RT. 004 RW. 001 KELURAHAN KIDULDALEM
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECOBOYKIES
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037697
: 05/06/2021 21:08:34
:
: dr. Febrika Nurfajriah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Simprug Garden Blok F No. 7 RT.005/RW.011 Kel. Sertajaya Kec. Cikarang
Timur Kab. Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Noorika
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua dan Pink Fanta
: 3
: ===krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
pelembab anti-penuaan; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun non-obat untuk wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; serum kecantikan; toner kulit; toner kulit non-obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037698
: 05/06/2021 21:12:35
:
: FATIMAHTUSAHROH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CANDI TLOGOWANGI NO. 25 RT. 003 RW. 001 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FATIMEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 30
: ===Kue; Kue-kue; Pizza (roti); kue basah; pizza; produk-produk roti untuk makanan; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021037699
: 05/06/2021 21:19:19
:
: LAILATUS SAIDAH

540 Etiket

Halaman 748 dari 769

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BANDULAN BARU NO. 123 RT. 002 RW. 005 KELURAHAN BANDULAN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIENGALAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH , HITAM
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Roti pastry; kue pai; pai; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037700
: 05/06/2021 21:23:49
:
: RANNY WINDA KARTIKA SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MONUMEN POLRI NO. 15 RT. 002 RW. 002 KELURAHAN TLOGOWARU
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOEASA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, BIRU
: 5
: ===Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Golf barat no 34, Sukamiskin, Arcamanik., Kota Bandung, Jawa Barat
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Desa Timun+ Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===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.; Judul film (hiburan); Penyediaan gambar dan film karakter animasi
berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Produksi animasi kartun; hiburan
dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; jasa produksi film; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan gambar dan film karakter avatar
dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film, film
video dan serial televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021037701
: 05/06/2021 21:26:25
:
: Daud Budi Surya Nugraha

: DID2021037703
: 06/06/2021 00:37:59
:
: PT. HANATHA DWITUNGGAL GUNABANGSA

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 749 dari 769

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mayjend Yono Soewoyo Kav. 3, Spazio Level 5 Unit 525A, Kota Surabaya, Jawa
Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRAKATAU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, abu-abu, putih.
: 9
: ===Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan fitness; Timbangan
gantung [timbangan tuas]; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); alat ukur; alat ukur alat; alat ukur
dan instrumen; alat ukur tinggi badan; peralatan dan perlengkapan timbangan; 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 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 untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang dapat
berbicara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021037704
: 06/06/2021 01:09:16
:
: PT DAPUR GOMA INDONESIA

540 Etiket

: Ruko Canadian Broadway CBF 1 Kota Wisata, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOMA KITCHEN
: GOMA KITCHEN merupakan bagian dari nama Pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah
: 43
: ===Bar; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Kedai kopi; Layanan kedai makan; Layanan perjamuan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat
(meeting); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Tempat yang menghidangkan
kudapan; Warung makan; jasa penyediaan makanan berupa roti; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyewaan alat memasak; penyewaan
kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan
untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran swalayan; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037705
: 06/06/2021 06:24:30
:
: ANGGELA SATRIYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DANAU TONDANO DALAM IV/A3.A5 RT. 008 RW. 010 KELURAHAN
SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BROWNIESLAND
:

591

Uraian Warna

: MERAH, ORANGE, HIJAU,PUTIH, COKELAT, HITAM

740

540 Etiket

Halaman 750 dari 769

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Brownies Coklat; Kue; Kue-kue; brownies; roti*===
: DID2021037706
: 06/06/2021 06:30:33
:
: FIVI IDHA YANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LETJEN S PARMAN 112 RT. 001 RW. 023 KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YU'SA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS, MERAH, PUTIH
: 30
: ===Seduhan dari rempah-rempah; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); rempah-rempah;
rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037707
: 06/06/2021 06:59:52
:
: ARIS WAHYU PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAWOJAJAR XXI / 03 RT. 004 RW. 004 KELURAHAN SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOOPED
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, ABU-ABU
: 29
: ===keripik; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, bijibijian, 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037708
: 06/06/2021 07:07:06
:
: ANTON MASHUDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. S. SUPRIADI VII / 28 RT. 002 RW. 002 KELURAHAN SUKUN KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAYAPASA
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
MERAH, KUNING, HITAM
: 29
: ===Ayam Panggang; Ayam olahan ; Ayam ungkep; Daging ayam asap; Olahan ayam kampung; Produk makanan yang
terutama mengandung ikan atau ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam panggang; makanan beku (makanan
terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;

740

Halaman 751 dari 769

makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak,
dikeringkan, dibekukan, diawetkan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037709
: 06/06/2021 07:12:17
:
: PENI BUDI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PLAOSAN TIMUR BLOK LORI NO. 5 RT. 006 RW. 009 KELURAHAN
PURWODADI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAMALEZATO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HITAM
: 30
: ===sambal; sambel; terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037710
: 06/06/2021 07:23:52
:
: NAFILA SURI WIDYATAMI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NGANTANG I/10A RT. 005 RW. 006 KELURAHAN RAMPAL CELAKET
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOCUMBU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue; Kue Coklat Mente ( Cookies ); adonan brownies; adonan brownies beku; brownies; campuran untuk
membuat teh kombucha; cuka kombucha; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; roti*; spiced cookies (kue
kering); teh kombucha; wafer gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037711
: 06/06/2021 07:31:23
:
: AHMAD NU'MAN NAUFAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA CANDI V / 287 RT. 006 RW. 005 KELURAHAN KARANGBESUKI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AVOKO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU
: 32
: ===minuman berbahan dasar buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021037712
: 06/06/2021 07:38:31
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 752 dari 769

730

Nama Pemohon

: DIANA ROSITA DEWI

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BALEAN BARAT NO. 4 RT. 002 RW. 011 KELURAHAN LOWOKWARU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKKIRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM
: 43
: ===Kafe kopi; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Penyediaan katering; Restoran; Warung makan; jasa kafe; jasa katering;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafekafe; kafe; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafetaria; restoran, bar dan layanan katering; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037713
: 06/06/2021 07:44:47
:
: ABDUL MALIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MAYJEN SUNGKONO VI PERUM AMANY REGENCY (GREEN AMANY) BLOK
GG NO. 9 RT. 008 RW. 001 KELURAHAN BURING KECAMATAN
KEDUNGKANDANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65136
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GASPOLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, PUTIH, HITAM
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue; Kue-kue; adonan brownies; adonan brownies beku; brownies; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037722
: 06/06/2021 09:33:34
:
: ARI FIRMANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CANDI PANGGUNG BARAT 45 RT. 002 RW. 018 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DESYAF
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, MERAH, OREN
: 29
: ===Keripik buah-buahan; keripik; keripik buah; keripik jamur; keripik 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021037723
: 06/06/2021 09:41:49
:

540 Etiket

Halaman 753 dari 769

730

740

Nama Pemohon

: FILZAH MAR'I ISA

Alamat Pemohon

: JALAN KALIBATA TIMUR IV NO. 6RT/RW : 010/008 KELURAHAN KALIBATA,
KECAMATAN PANCORAN, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12740
: Cut Dian Purnama S.H
: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K No. 28, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta
Pusat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BHANJARUU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN/ATAU PUTIH
: 18, 25, 14
: ===Dompet; 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-tas; kantong gantung pakaian beresleting; koper besar, koper, tas untuk bepergian,
tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; pembawa
pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; tas; tas fleksibel untuk pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas
pakaian untuk berpergian; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia===
===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Ikat kepala
(pakaian); Pakaian dinas seragam; 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); Syal untuk menutup kepala; Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi
sebagai tutup kepala; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; atasan rajut; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang;
baju rajut; baju rajut (pakaian); dalaman jilbab; gaun rajutan; jaket rajut; jilbab; kemeja rajutan; pakaian; pakaian bawahan
rajut; pakaian denim; pakaian linen; pakaian rajut; pakaian santai; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rajutan
[pakaian]; sarung tangan rajutan; syal dan jilbab; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan===
===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); Bros perhiasan; CAMPURAN LOGAM MULIA; HIASAN TOPI (DARI LOGAM MULIA); Logam mulia dan
campuran logam mulia; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); anting, bukan dari logam mulia; barangbarang perhiasan; bros [perhiasan]; bros perhiasan; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin dari
logam mulia; cincin perhiasan; cincin, bukan dari logam mulia; gantungan kunci [perhiasan]; gelang (perhiasan); gelang dari
logam mulia; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; ikat
pin dari logam mulia; jam tangan perhiasan; kalung [perhiasan]; kalung dari logam mulia; kalung, bukan dari logam mulia;
karya seni dari logam mulia; kasing jam, bukan dari logam mulia; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan
aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia;
liontin (perhiasan); logam mulia; manik-manik untuk membuat perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias bros batu
berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; 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 dan perhiasan imitasi;
perhiasan kostum; perhiasan topi; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk wanita; perhiasan, batu
mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; pin lencana logam mulia; pin topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan;
rantai perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037724
: 06/06/2021 09:42:29
:
: NURDINA MARINI SARI

540 Etiket

: JL. BANTEN NO. 15 RT. 001 RW. 002 KELURAHAN PENANGGUNGAN
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALNG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65113

Halaman 754 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HILSA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: OREN, HITAM, PUTIH
: 30
: ===Nasi kepal; onigiri [bola nasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037725
: 06/06/2021 09:51:02
:
: NOER DIANAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. HAMID RUSDI TIMUR GANG 6 NO. 25 RT. 001 RW. 016 KELURAHAN
BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OMAHFROZ ABIQAI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDAH, KUNING, HITAM, PUTIH
: 29
: ===Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Pempek;
Pempek Sambal; dimsum; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; tekwan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037726
: 06/06/2021 09:55:18
:
: LIMA SRI UTAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. S. SUPRIADI GANG 8 NO. 2428/6 RT. 012 RW. 006 KELURAHAN SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALYMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; kue basah; kue pastry===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037727
: 06/06/2021 09:59:40
:
: DINA AULIA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. KI AGENG GRIBIG GANG. V PERUMAHAN PESONA GRIBIG KAV. A1-A2 RT.
001 RW.005 KELURAHAN MADYOPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA
MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138
:
:

Halaman 755 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BONINA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, BIRU, PUTIH
: 30
: ===Kue; Kue-kue; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037728
: 06/06/2021 10:03:56
:
: PURWATININGSIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PISANG CANDI BARAT 54 RT. 005 RW. 004 KELURAHAN PISANG CANDI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMANTU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, MERAH, HIJAU
: 30
: ===Minuman jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037729
: 06/06/2021 10:08:57
:
: ALFA SHAFISSALAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KENANGA INDAH NO. 12 B RT. 005 RW. 006 KELURAHAN JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELPETIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue; Kue Coklat Mente ( Cookies ); brownies; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies;
puding; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037730
: 06/06/2021 10:57:37
:
: GLOBAL ISLAMIC PHILANTHROPY
: Menara 165 Lt. 11 Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT/RW. 009/003, Cilandak Timur,
Pasar Minggu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERQURBAN TANPA BATAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: PUTIH, ORANYE, HIJAU, MERAH, KUNING DAN HITAM
: 36

740

540 Etiket

Halaman 756 dari 769

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
CSR & Humanitarian; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk organisasi nirlaba melalui penjualan
eceran langsung; Jasa penyaluran dana amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Penggalangan dana amal untuk
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan
dana amal; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa penyediaan donasi; jasa yayasan amal, yaitu,
penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi
berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan
komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan
dukungan atas filantropi; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online;
koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; konsultasi yang berkaitan dengan
bantuan keuangan untuk pendidikan; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan
kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan
keagamaan; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal; memberikan hibah uang
kepada badan amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; 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;
mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; menyediakan beasiswa kuliah; menyediakan beasiswa pendidikan;
menyediakan beasiswa sains; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; organisasi koleksi amal; pengelolaan keuangan
program beasiswa; pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal
melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal untuk pencegahan
dan pencegahan bencana; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037731
: 06/06/2021 12:10:34
:
: MUNIF

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. PAHLAWAN GG IX/6 Rt 003 Rw 001, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JABAL BARAGBAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Sarung tenun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037732
: 06/06/2021 12:39:43
:
: Liviani Cinthyana

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Binjai LK V No.35, Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: the Juicy Gals
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merek kata dengan font putih dan background berwarna pink salem
: 3
: ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan

740

pelembab wajah.; Losion dan serum; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan tabir surya kosmetik;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; gel pelembab

Halaman 757 dari 769

[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim pelembab, lotion dan gel; krim
tabir surya; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; masker pelembab kulit; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk
cairan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata,
balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan tabir
surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner kulit; toner wajah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037733
: 06/06/2021 13:06:47
:
: tetty sulistyaningrum

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan mandiri RT 014 RW 005, Kel. Demangan. Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cahaya Hati Madani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Oranye
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel,

740

penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Distributor Elektronik; Iklan melalui media
elektronik; 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 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 layanan pengaturan penjualan
untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; 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 bagianbagiannya, 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;
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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 bagianbagiannya, 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 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 perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; 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 sinarX (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 retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok
elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau,
alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi
ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk
rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan
nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang
perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik,
peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), 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
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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 ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Kompilasi dan sistemisasi informasi untuk transmisi elektronik; Konsultasi manajemen perusahaan,
yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya
(aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat
perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan,
tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan
pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan
pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Layanan grosir dan eceran di bidang produk
tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan pengadaan kerjasama untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir,
melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui
program televisi; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan
toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian
mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; 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.; Pengiklanan
dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: 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,
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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 melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah,
materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang
terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik,
jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan
pcndapat, studi pasar.; Penyediaan 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 layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui
telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Periklanan melalui media elektronik
dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game
dan olahraga elektronik; Persiapan, kompilasi dan penyimpanan data elektronik; 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; Publikasi elektronik teks publikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga,
furnitur, barang elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual;
Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko-toko Grosir Elektronik; agen untuk penerbitan kupon (termasuk
kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; beriklan di kios elektronik; beriklan
melalui media elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi produk disediakan di
dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; distribusi materi iklan
secara elektronik; iklan billboard elektronik; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan
komunikasi elektronik daring; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan
penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan
penjualan secara elektronik; 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 perdagangan secara online sehubungan dengan
pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang
[pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan
pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut,
rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba,
retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai,
matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon
Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan
dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan
selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah
raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer,
guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah
raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat
olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
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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 sepatu roda, papan layar, pelindung
tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur
salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan
olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan
dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat
bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan
latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,
jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik
kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan
berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu,
sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan
bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk
untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan
ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang
belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuhtumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan
makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah
dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu
melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein,
minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk
keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman],
minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau,
rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa toko
retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer
dan elektronik lain; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital
ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk
melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam
transmisi elektronik; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi
lainnya; konsultasi pemrosesan data elektronik; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar,
audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan
grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan katalog elektronik; layanan manajemen inventaris elektronik;
layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk
kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan
akselerometer.; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan
pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perbandingan
harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan
akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perdagangan
elektronik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; 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,
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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 media elektronik musik yang direkam
sebelumnya; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi
elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin,
jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer
lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi,
acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik
dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya,
perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui
jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang tersedia
melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; mempromosikan barang
dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik; 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 langganan ke jurnal
elektronik untuk orang lain; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media
informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan informasi bisnis kepada pengusahapengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; 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; organisasi dan
manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat
rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat
rokok elektronik; pembukuan untuk transfer dana elektronik; pemrosesan data elektronik; pemrosesan pesanan elektronik;
pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penerbitan kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk;
penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk
atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin
istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengiklanan penjualan melalui
elektronik; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyediaan informasi barang atau
produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi
konsumen untuk orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak
permainan elektronik; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia
pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; penyediaan ruang iklan di media elektronik; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur,
poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; publikasi barang
cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan
periklanan; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; toko elektronik; toko online dan offline untuk
barang-barang elektronik.; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021037734
: 06/06/2021 13:21:54
:
: Alexander Adin Enrico

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pramuka no. 37, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57412
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Project Wasteless

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Proyek Tanpa/Kurangi Limbah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye Gelap (ff8c00), Cyan/Biru Laut (2cd1cc), Putih
: 39, 40
: ===pengangkutan dan penyimpanan sampah; pengumpulan sampah [transportasi]; pengumpulan sampah dan limbah
domestik; pengumpulan sampah dan limbah industri===
===Pembuangan limbah domestik dan sampah; Pembuangan limbah industri dan sampah; 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; konsultasi yang berkaitan dengan pembakaran limbah dan sampah;
konsultasi yang berkaitan dengan perusakan sampah dan sampah; pemilahan limbah dan sampah domestik; pemilahan
limbah industri dan sampah; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengumpulan dan pemilahan limbah dan
sampah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037735
: 06/06/2021 13:38:11
:
: PT. Madinah Indah Wisata

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Taman Sari I No. 77, RT 03/RW 003, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CinemaHutan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau dan Hijau Susu
: 41
: ===layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan festival film; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pemutaran film; penyelenggaraan
acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan festival film===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037737
: 06/06/2021 14:12:04
:
: ANDREAS NURHADI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN GARUDA BLOK C1/11, LINGK BHUANA GUBUG, Kabupaten Badung, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOFFIETONS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Coklat muda
: 30
: ===Biji kopi; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2021037738
: 06/06/2021 14:38:18
:
: Harmoni Ezra Harianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Telaga Raya No. 9 RT.017/RW.001, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERSONIX
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 764 dari 769

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021037739
: 06/06/2021 15:32:06
:
: Selvyana Wulandari, Siska Permata Sari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl.pesona utama no.J-3, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15315
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAJA INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Emas dan Hitam
: 25
: ===Hijab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: MERAH, KUNING, HIJAU, UNGU
: 35
: ===jasa konsultasi bisnis===

: DID2021037741
: 06/06/2021 17:42:21
:
: Arista Dian Kartikasari, Saevul Amri

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plana 001/001. Somagede. Banyumas. Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, 53193
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NaturAlys
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan kuning
: 3, 5
: ===aromatik [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; minyak atsiri citron; minyak esensial; minyak esensial alami;
minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
===Minyak Telon; Minyak kayu putih; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021037742
: 06/06/2021 22:01:39
:
: PT. SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pakin No. 1 Komplek Ruko Mitra Bahari Blok E No. 15-16, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: FUMAX

540 Etiket

Halaman 765 dari 769

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021037743
: 06/06/2021 22:11:54
:
: PT. HARAPAN BINTANG KECIL, YENNY AITAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Puri Agung Indah Raya, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.34 RT001
RW002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: gloveo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Latar biru, tulisan gloveo putih, daun warna hijau muda, putih dan ranting coklat.
: 10
: ===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; 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===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037744
: 06/06/2021 22:12:28
:
: PT. SIMEX PHARMACEUTICAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pakin No. 1 Komplek Ruko Mitra Bahari Blok E No. 15-16, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXMYCIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021037745
: 06/06/2021 22:26:21
:
: PT. HARAPAN BINTANG KECIL

540 Etiket

: Jalan Puri Agung Indah Raya, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.34 RT001
RW002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

Halaman 766 dari 769

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: aedu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau terang untuk merek maupun lingkaran
: 41
: ===Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi
video online; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa permainan online yang disediakan melalui
aplikasi ponsel; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan
aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan,
hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi,
dan acara olahraga; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer,
otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan
perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan
pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem
komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat
lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial
intelligence.; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh
secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi,
dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Menyediakan
aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Penyedia
konten melalui aplikasi telepon seluler; 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; hiburan, yaitu
menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan,
budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta
produksi teater hidup; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa
pendidikan, 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 penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs
web dan aplikasi komputer; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang
berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; layanan game disediakan
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal
komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer
untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan gimnasium; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan
pendidikan komputer; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas latihan; melakukan pembelajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat
perguruan tinggi; menyediakan kelas, lokakarya dan instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui
suara; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pendidikan kesehatan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan yang lebih tinggi;
persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021037746
: 06/06/2021 22:54:10
:
: MUHAMMAD ALI AKBAR

540 Etiket

: Jongkang RT. 011 RW. 037 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta - 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581
:
:

Halaman 767 dari 769

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOP HALWA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih.
: 5
: ===Celana popok sanitasi; Jamu; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu untuk empot-empot;
Jamu untuk organ dalam tubuh; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Minuman untuk kesehatan; OBAT MERAH; Pembalut
kain yang dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali
pakai; Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air;
Plester dan bahan untuk pembalut; Ramuan herbal tradisional; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; balsem analgesik;
balsem untuk keperluan medis; ekstrak herbal obat; jamu tolak angin; jamur obat; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa
untuk pembalut; kapsul untuk obat-obatan; krim ruam popok obat; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk
popok inkontinensia; lotion ruam popok obat; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obat gosok yang mengandung
obat; obat-obatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan farmasi; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
penutup popok; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; plester; plester medis; plester perekat;
popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; 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 inkontinensia;
popok tekstil; popok untuk inkontinensia; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan multivitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021037747
: 06/06/2021 22:57:14
:
: CV. BERKARYA UNTUK BANGSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRIYO MUSLIM MULYOREJO A16, KEL MULYOREJO, KEC. SUKUN, Kota
Malang, Jawa Timur, 65147
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INQUIRY LEARNING ACADEMY
: INQUIRY LEARNING ACADEMY = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, oranye, kuning, hijau, biru, putih, dan hitam
: 41
: ===Jasa Pendidikan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; 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; konseling dan
pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; melakukan
acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan
kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk
tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi,
konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; produksi materi pendidikan dan
pengajaran; terjemahan bahasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021037749
: 06/06/2021 23:52:51
:
: MUHAMMAD ALI AKBAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jongkang RT. 011 RW. 037 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta - 55581, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOP HALWA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk rias wajah; Bulu mata buatan; Cat alis; Deodorant

740

Halaman 768 dari 769

stick; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter kulit (kosmetik);
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa;
Krim flek (kosmetik); Lipstik cair; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun mandi, deodoran; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Shampo
berbentuk batangan; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner cair (Kosmetik); Warna alis; alis palsu; astringen untuk
keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik);
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen untuk keperluan rumah tangga; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel rambut; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wangi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak
untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; parfum; parfum cair; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat
kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pena cat kuku
remover; penghitam alis; pensil alis; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk mandi; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun kosmetik; sabun mandi; sachet parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk perawatan bulu mata; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; 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; tempat lipstik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; warna bulu mata; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
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